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Про закріплення навчальних аудиторій 
за факультетами та ННІ

Для підвищення якості організації освітнього процесу, забезпечення 
якості підготовки фахівців та розширення аудиторного фонду університету

НАКАЗУЮ:

1. Закріпити за факультетами та навчально-науковими інститутами 
навчальні аудиторії, розміпісні в гуртожитках університету згідно з додатком.

2. Деканам факультетів та директорам ННІ спільно з завідувачами 
випускових кафедр забезпечити готовність аудиторій, зазначених у додатку до
наказу, до:

-  проведення семінарських та практичних занять зі студентами;
-  приймання звітів із навчальних та виробничих практик;
-  проведення консультацій щодо написання курсових, бакалаврських, 

магістерських робіт та підготовки до випускових екзаменів;
-  проведення попередніх захистів бакалаврських та магістерських 

кваліфікаційних робіт тощо.
3. Диспетчерській навчального відділу при формуванні розкладу 

навчальних занять залучати аудиторії (додаток) залежно від їх підпорядкування 
для проведення занять зі студентами, зазначених в п. 2 наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи.

Т. в. о. ректора

Виконавець: Рудик Я М ,  начальник навчального відділу 
Тел 527-89-60
Файл: \\реп!ех.пиЬір,есІи.иа\5ЄСгеШпайс)осит_сІер\2О22МАКА2-2О22Мака22ад\Наказ2О22-0ОЗЗ.г{?



Додаток до наказу від /Д  01.2022 р. № ? ?

Закріплення навчальних аудиторій, розміщених в гуртожитках 
__________ НУБіП України за факультетами та Н Н І

№
гурт. Факультет Назва

кімнати
№

кімнати

І 11111 Лісового і садово-паркового 
господарства

Світлиця 38
Читальна зала 64
"Лісова казка" 1

049 Аграрний менеджмент Читальна зала

3 Захисту рослин, біотехнологій 
та екології

Читальна зала 200
Студентська рада 300

4 Юридичний Читальна зала 121
Землевпорядкування Студентеька рада 122

5 Механіко-технологічний Читальна зала 2
Конструювання та дизайну Студентська рада 7

6 Г уманітарно-педагогічний Читальна зала 117
Ветеринарної медицини Студентська рада 113а

7
Інформаційних технологій Читальна зала 109
ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження Студентська рада 134

8

1П11 Лісового і садово-паркового 
господарства

Кімната для 
креслення 111

Агробіологічний Читальна зала 1 12
Студентська рада 109

9
Харчових технологій та 
управління
якістю продукції АПК

Читальна зала 117
Студентський
клуб 118

Студентська рада 112

10 Економічний Читальна зала 116
Студентська рада 114

11
Агробіологічний Читальна зала | 120
Тваринництва та водних 
біоресурсів

Студентський
клуб

119
______________________


