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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 
від 20 квітня 2016 року (протокол № 11) 

щодо доповіді декана факультету ветеринарної медицини Цвіліховського Миколи 
Івановича «Про якість підготовки фахівців, розвиток матеріально-технічної бази та 
виконання Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» 

факультетом ветеринарної медицини» 
 

Заслухавши звіт декана факультету ветеринарної медицини Цвіліховського М.І. «Про 
якість підготовки фахівців, розвиток матеріально-технічної бази та виконання Програми 
розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» факультетом ветеринарної 
медицини», Вчена рада Університету відзначає, що організація роботи на факультеті 
базується на положеннях Закону України «Про вищу освіту», рішеннях Вченої ради 
Університету, Положенні про організацію освітнього процесу в НУБіП України, рішеннях 
вченої ради факультету. 

Навчальна робота спрямована на підвищення якості навчального процесу, 
удосконалення існуючих і розробку нових програм підготовки фахівців ветеринарної 
медицини, адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному ринку праці. Розроблені 
навчальні плани підготовки фахівців ветеринарної медицини з урахуванням вимог МОН 
України щодо навантаження НПП (до 600 годин), а також положення, що регламентують 
проведення освітньої діяльності на факультеті. Підготовлено і подано в МОН України 
атестаційну справу за спеціальністю 8.11010102 – ветсанекспертиза, якість та безпека 
продукції тваринництва, на замовлення Міноборони України здійснюється підготовка 
курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)». 

На факультеті навчається 1241 студент, з них на програмах підготовки бакалаврів 826, 
магістрів – 415 студентів. На контрактній основі проходять підготовку 364 (29 %) студентів. 
За результатами 1 семестру 2015-2016 н.р. показник успішності складає – 97,6 %, на «4» і 
«5» навчається 52 % студентів, відраховано 28 студентів (2,4 %). 

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-
викладацьким складом, який нараховує 4 академіки і член-кореспонденти НАН України та 
НААН України та 14 академіків і член-кореспондентів інших громадських академій, 32 
доктори наук, професори, 84 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 8 
асистентів без наукового ступеня. Ними у 2015 р. видано 6 підручників, 27 навчальних 
посібників, 8 словників, довідників, брошур, 138 (639,74 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 5 − 
англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів напряму підготовки 
«Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» та «Магістр».  

Відсоток відвідування занять студентами становить 80-95% залежно від курсу 
навчання. 

Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними 
ВНЗ І-ІІ р.а. − Немішаївським агротехнічним та Мукачівським аграрним коледжами, які 
здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.110101 «Ветеринарна 
медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини. 

Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості 
клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені  угоди про стратегічне 
партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними та приватними 
клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної 
ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», державним НДІ 
лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної 
медицини, інститутом ветеринарної медицини НААН, Німецько-Українською НВФ 



«Бровафарма», центром сучасної ветеринарної діагностики та ін.  
Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах (3 місце у I 

Міжнародній конференції студентів-ветеринарів, Варшава, Польща), 3 місце у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини, 3 
командне місце у Всеукраїнській олімпіаді з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр 
«Ветмедсервіс» факультету визнано кращою клінічною базою підготовки лікарів 
ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України). 

 
Науково-інноваційна діяльність. У звітному році виконувались 48 наукових тем, у 

т.ч. 12 бюджетних і 2 госпдоговірні на загальну суму 1286 тис. грн. (у 2014 р. – 1092 тис. 
грн), що становить 10,6 тис. грн. на 1 НПП (в середньому по університету – 19,5 тис. грн). 

Науковцями факультету у 2015 р. видано 18 монографій, 11 науково-практичних 
рекомендацій, 823 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 107 у міжнародних 
виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, 
одержано 19 патентів. 

У 2015 р. на базі факультету було проведено 6 Міжнародних науково-практичних 
конференції, у т.ч. Міжнародні науково-практичні конференції «Інновації у ветеринарну 
освіту і науку XXI століття» та «Актуальні проблеми фізіології і патології тварин», XII 
Міжнародну наукову конференцію «Морфологія на межі тисячоліть», що були присвячені 
95-річчю факультету ветеринарної медицини, а також 3 Всеукраїнських та 1 
внутрівузівський науково-практичних семінарів. 

На факультеті за 11 науковими спеціальностями проходять підготовку 57 аспірантів і 
3 докторанти; функціонує 5 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій. У звітному році працівниками факультету захищено 1 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук і 9 дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук. 

 
Міжнародна діяльність. Науково-педагогічні працівники та аспіранти впродовж 

року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: засіданні Бюро 
експертів з питань сказу по Близькому Сходу і Східній Європі за участю представників 
ВООЗ, ФАО і МЕБ (Ліон, Франція), стажуванні в Люблінському та Вроцлавському 
природничих університетах (Польща), університетах ветеринарної медицини та фармації 
(Брно, Чехія; Кошице, Словаччина), університеті ветеринарної медицини (Ганновер, 
Німеччина), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії 
тварин (Ліон, Франція). Здійснювалась підготовка до видання спільних підручників та 
навчальних посібників і проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової 
кооперації.  

Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом третій рік 
поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів ОС «Магістр» на 
факультеті ветеринарної медицини цього університету. 

З 2003 р. на факультеті здійснюється підготовка студентів напряму «Ветеринарна 
медицина» англійською мовою. Кількість студентів у англомовних групах навчання на всіх 
курсах сьогодні становить 110 осіб, що складає 9 % від всього контингенту. У звітному році 
започатковано підготовку студентів у англомовних групах за магістерською спеціалізацією 
«Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів». 

 
Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих 

традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, фізично здорової людини, 
підготовленої до життя і діяльності у сучасних умовах. На факультеті діє інститут 
наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-
масової роботи; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в 
різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують 
у гуртожитках. 



За результатами участі у щорічному фестивалі «Голосіївська весна» колектив 
факультету посів 1 місце. Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют 
першокурсника». У 2015 р. здійснено випуск трьох номерів газети студентської організації 
«PUNCTUM OPTIMUM», проведено круглий стіл за участю Святійшого Патріарха УПЦКП 
Філарета «Духовність і патріотизм». Команди факультету з ігрових видів спорту беруть 
активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць. 

 
Соціально-побутові умови студентів. У гуртожитку № 6, де проживають студенти 

факультету, у звітному році здійснено заміну всього газового обладнання та газових плит, 
встановлені столи під плити, відсікачі газу, закуплено твердий інвентар (ліжка, тумбочки, 
столи), проведено капремонт правого стояка місць загального користування, косметичний 
ремонт коридорів, спортзалу, благоустрій території. 

У навчальному корпусі № 12  замінено плоский профіль покрівлі у блоках «А», «В, 
«Е» та приміщені бойлера загальною площею 4780 м2; завершується ремонт покрівлі у блоці 
«Б» (1100 м2). Проведено косметичний ремонт перехідної галереї блоку «Б», коридору та 
окремих аудиторій блоку «Е», що були пошкоджені внаслідок протікання покрівлі; ремонт 
вестибюлю 12 навчального корпусу (металопластикові конструкції, вікна, двері запасних 
виходів); облаштування лекційних аудиторій № 101 та № 404 мультимедійним обладнанням. 
Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою і 
озеленення території, закріпленої за факультетом, та суботниках з відбудови 3-го 
навчального корпусу університету. 

 
Водночас Вчена рада Університету звертає увагу на те, що в роботі колективу 

факультету ветеринарної медицини є значні резерви, а також мають місце проблеми, 
що пов’язані з: 

• недостатньою активністю деканату, науково-педагогічних працівників, посилення 
зв’язків із бізнесом, виробничниками; 

• необхідністю кардинального покращення клінічної підготовки студентів, що 
потребує невідкладної розбудови і оновлення матеріально-технічного забезпечення ННВ 
Клінічного центу «Ветмедсервіс» та його клінік; 

• відновленням фахової приналежності віварію; 
• необхідністю реорганізації та ліквідації окремих структурних підрозділів кафедр, 

які є малоефективними або ж дублюють функції інших лабораторій (реорганізація ННВЛ 
музей анатомії у навчально-наукову лабораторію, ліквідація НДЛ еволюційної 
біоморфології хребетних, ННВЛ ветеринарної токсикології та фармації, ННВЛ 
профілактики незаразних хвороб тварин); 

• зміцненням матеріально-технічної бази, реалізацією програми енергозбереження; 
• необхідністю оснащення навчальних лабораторій кафедр фундаментальної та 

клінічної підготовки сучасним устаткуванням, інструментами, приладами та обладнанням; 
• затвердженням тем магістерських робіт, тематики яких щорічно повторюються у 

окремих керівників; 
• покращенням якості практичного навчання та збільшенням кількості сучасних 

підручників та навчальних посібників;  
• несвоєчасністю розміщення та оновлення поточної інформації на сайті факультету 

окремими кафедрами, малою кількістю наповнених електронних навчальних курсів, у тому 
числі атестованих; 

• посиленням вимогливості до окремих викладачів, завідувачів кафедр. недопущення 
порушень дисципліни, нестатутних відносин; 

• нарощуванням контингенту слухачів післядипломної освіти – лікарів ветеринарної 
медицини України, що потребує підтримання високого професійного рівня самих науково-
педагогічних працівників факультету, регулярного стажування їх на сучасних 



високотехнологічних підприємствах; 
• посиленням профорієнтаційної роботи, необхідністю пошуку нових форм освітньої 

діяльності, особливо в напрямку магістерської підготовки студентів; 
• необхідністю оптимізації розміщення навальних і наукових лабораторій; 
• надходженням коштів спецфонду до бюджетних коштів – 0,03 (по університету – 

0,47); 
• ефективністю підготовки аспірантів упродовж 2013-2015 рр., що склала 26 % (по 

університету – 34 %). 
 
Зважаючи на зазначене, Вчена рада ухвалила: 
1. Доповідь декана факультету ветеринарної медицини Цвіліховського Миколи 

Івановича «Про якість навчання та матеріально-технічне забезпечення факультету 
ветеринарної медицини у світлі виконання заходів реалізації Програми розвитку 
університету «Голосіївська ініціатива − 2020» за 2015 рік» схвалити. 
 

2. З метою підвищення якості організації навчального процесу: 
− переглянути навчальні програми та зміст дисциплін навчального плану підготовки 

лікаря ветеринарної медицини ОС «Магістр» на основі порівняння дисциплін з такими у 
навчальних планах факультетів ветеринарної медицини Європейських університетів та з 
урахуванням Стандартів МОН; 

− продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу шляхом введення 
новітніх технологій та використання експериментальних методик у клінічній практиці; 

− у співпраці з радою роботодавців факультету та за її сприяння переглянути існуючі 
і заключити нові угоди на проходження практичної підготовки студентів у клініках 
ветеринарної медицини, с.-г. підприємствах та інших установах різних форм власності; 

− оновити поголів’я та збільшити кількість продуктивних тварин і птиці різних видів 
у стаціонарах факультету для розширення можливостей практичного навчання студентів; 

− забезпечити 100 % виконання держзамовлення та максимальне заповнення 
ліцензійних обсягів підготовки фахівців ветеринарної медицини у 2016 році; 

− розмістити усі навчально-методичні комплекси вивчення дисциплін ветеринарної 
медицини на електронному порталі НУБіП України; 

− продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових 
тематик кафедр з обов’язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та 
публікацією матеріалів досліджень; 

− продовжити практику обов’язкового стажування науково-педагогічних працівників 
на сучасних с.-г. підприємствах з метою підвищення світогляду та рівня практичної 
підготовки за окремими спеціалізаціями; 

− активізувати роботу студентського самоврядування через залучення нових 
талановитих активістів до студентської організації факультету та студентської ради 
гуртожитку; 

− надавати більш дієву консультаційну допомогу відокремленим структурним 
підрозділам НУБіП України (Немішаївський, Мукачівський коледжі) у формуванні 
навчальних планів та змісту підготовки фельдшерів ветеринарної медицини з метою 
подальшого їх навчання на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України; 

− нарощувати потенціал із забезпечення післядипломної освіти фахівців ветеринарної 
медицини України за відповідними спеціалізаціями за державним замовленням і на 
комерційній основі із широким залученням кадрового потенціалу та МТБ кафедр, ННВ 
Клінічного центру «Ветмедсервіс» та ін. структурних підрозділів факультету. 
 

3. Науково-інноваційну діяльність факультету спрямувати на: 
− структурування наукових лабораторій факультету на основі ефективності їх 

діяльності, наукової, виробничої та фінансової доцільності; 



− відновлення фахової приналежності віварію; 
− ліцензування наукових спеціальностей та підготовку спецрад до роботи в нових 

умовах згідно Закону України «Про вищу освіту» та наказу МОН України № 1151 від 
06.11.2015 р.; 

− розробку міждисциплінарних наукових проектів фундаментального і прикладного 
спрямування; 

− залучення до аспірантури та докторантури талановитої молоді з урахуванням того, 
що вступ до аспірантури буде відбуватись через приймальну комісію університету; 

− активізацію публікації наукових статей у провідних журналах, що входять до 
міжнародних науко-метричних баз Scopus та  Web of Science; 

− залучення коштів до спеціального фонду за рахунок виконання досліджень та 
надання наукових послуг; 

− проведення наукових конференцій студентів, професорсько-викладацького складу 
та Міжнародних науково-практичних конференцій «Інновації у ветеринарну освіту, науку, 
виробництво» та «Теорія практика та перспективи ветеринарної медицини», присвячену 
115-річчю з дня народження академіка І.О. Поваженка; 

− діяльність кафедр на пошук та здобуття наукових Міжнародних грантів, активну 
участь у тренінгах-семінарах, стажування в наукових Центрах розвинутих країн тощо; 

− визначення пріоритетних тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових 
ступенів, їх затвердження та розміщення на сайті факультету;  

− підвищення захисту дисертаційних робіт у термін аспірантури до 70%. Досягти у 
2016 році захисту здобувачами факультету 2 докторських та 10 кандидатських дисертацій; 

− активізацію робіт з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
(патенти, методичні розробки, наукові консультації тощо) та заключення кафедрами 
госпдоговірних тематик з можливістю участі вчених факультету у регіональних програмах і 
проектах; 

− активізацію роботи колективу на здобуття Державних, галузевих та іменних 
премій; 

− розробку наукового проекту з проблем зменшення викидів парникових газів від 
діяльності тваринницьких об’єктів; 

− створення діагностичного відділу ендоскопії тварин на базі ННВ Клінічного центру 
«Ветмедсервіс» з використанням цього методу досліджень у науковій роботі; 

− залучення молодих вчених до поглибленого вивчення іноземних мов, пошуку 
наукових грантів та участі в них, зайняття кожним з них державницької позиції в 
освітянській, науковій діяльності та повсякденному житті. 
 

4. Поліпшення матеріально-технічної бази факультету: 
− здійснювати пошук нових шляхів (гранти, у т.ч. Міжнародні, спецкошти від 

госпдоговірних угод, діяльності ННВЛ, випускники факультету, партнери, благодійний 
фонд тощо) для постійного покращення матеріально-технічної бази кафедр шляхом 
придбання лабораторного обладнання та приладів для проведення занять із студентами з 
метою набуття ними практичних навиків і компетенцій. 
 

5. З метою інтегрування в Європейський освітянський простір: 
− розширити співробітництво із зарубіжними університетами з метою адаптації до 

Міжнародної системи вищої освіти;  
− освоїти загальноєвропейський простір наукових досліджень у галузі ветеринарної 

медицини, що передбачає спільне з іншими країнами проведення наукових досліджень, 
симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів тощо; 

− спільно з факультетами ветеринарної медицини Вроцлавського та Люблінського 
природничих університетів (Польща), університету Анкари (Туреччина) та ін. продовжити 
реалізацію наукового проекту «Біоморфологія коней» (анатомо-генетичний проект) з 



дослідження ДНК із палеонтологічних матеріалів коней; 
− розпочати співробітництво з технічним університетом Котопаксі (Еквадор) у 

напрямах виконання спільних наукових і освітніх проектів, обміну студентами та підготовки 
аспірантів; 

− організувати широку рекламу освітніх та дорадчих послуг факультету ветеринарної 
медицини на міжнародній арені з метою залучення іноземних студентів до навчання на 
факультету ветеринарної медицини НУБіП України. 
 

6. Фінансово-економічну діяльність факультету спрямувати на: 
− впровадження в практику ветеринарної медицини новітніх технологій, 

діагностичних тест-систем та ветеринарних препаратів, а також подальше нарощування 
контингенту слухачів післядипломної освіти на контрактній основі (у 2-3 рази); 

− збільшити в 2,0 рази надходження позабюджетних коштів від діяльності ННВ 
Клінічного центру «Ветмедсервіс» та ін. навчально-науково-виробничих підрозділів; 

− розширити спектр навчально-науково-виробничих послуг на основі прямих 
договорів із підприємствами різних форм власності та збільшити обсяг надходжень 
позабюджетних коштів на наукові дослідження за рахунок госпдоговірних угод;  

− започаткувати проведення комерційних курсів і консультацій для виробничників, 
бізнесменів та інших категорій слухачів з метою отримання ними додаткових, якісних та 
змістовних послуг вузькопрофільних фахівців. 
 

7. Адміністративно-господарську діяльність спрямувати на проведення 
капітальних та поточних ремонтних робіт і перехід на енергозберігаючі технології в 
навчальних корпусах та гуртожитку. Розробити проект та обладнати теплопункт у 
12 навчальному корпусі. 
 

8. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні вченої ради 
факультету ветеринарної медицини, підготувати план його реалізації та надати в ректорат 
для контролю. 
 

9. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на 
проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 
 
Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 
Учений секретар        О. Барановська 


