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Про організацію
наради із завідувачами кафедр

З метою організованого початку навчального року, підвищення якості 
навчально-виховного процесу, ознайомлення завідувачів кафедр університету 
із завданнями на 2021/2022 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 28 серпня 2021 року нараду із завідувачами кафедр 
університету (далі -  нарада) після закінчення Вченої ради університету.

2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення наради 
згідно з додатком 1.

3. Затвердити програму наради із завідувачами кафедр університету 
(додаток 2).

4. Директорам ННІ і деканам факультетів забезпечити участь у нараді
всіх завідувачів кафедр підпорядкованого підрозділу.

$

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

Ректор С. Ніколаєнко

Виконавець: навчальний відділ 
Тел.: 527-89-60
Файл: Wpentex.nubip.edu.ua\secretariat\docum_dep\2021\NAKAZ-2021\Nakazzag\HaKa32021-0859.rtf



Додаток 1 
до наказу ректора 

від / / . Д Р <№<?

РОБОЧА ГРУПА
з підготовки та проведення наради 

із завідувачами кафедр університету

Голова робочої групи - - Шинкарук В.Д., проректор з науково- 
педагогічної роботи.

Члени робочої групи: - Кваша С.М., проректор з науково- 
педагогічної роботи та розвитку;

- Рудик Я.М., начальник навчального відділу;
- Отченашко В.В., начальник науково- 

дослідної частини;
- Бронін О.В., начальник планово-фінансового 

відділу;
- Лабенко О.М., директор ННЦ міжнародної 

діяльності;
- Ржевський Г.М., директор ННЦ виховної 

роботи і соціального розвитку.



Додаток 2 
до наказу ректора

в ід  /4.0Р- 2г? г /  №  р їі?
ПРОГРАМА НАРАДИ

із завідувачами кафедр університету 28 серпня 2021 року

Час Тема
(о р і є н т о в н и й  Д О П О В І Д І  
час д о п о в і д і )  |

Мета і завдання
/ 1 II . V 1 РП Ш- ■ ?|:-" К >’ Л І V  „■> 3

Роздатковий матеріал Доповідач
■

13.30-
13.45

Завдання щодо 
організації освітнього 
процесу в університеті 
у 2021/2022 н.р .

М ет а: ознайомити завідувачів кафедр з 
особливостями організації освітнього процесу у 
НУБіП України на 2021/2022 н.р.
Завдання:

поставити завдання перед завідувачами кафедр 
щодо особливостей організації освітнього процесу у 
2021/2022 н.р.;

надати завідувачам кафедр інформацію про 
нормативну документацію щодо організації 
освітнього процесу в умовах адаптивного карантину.

Нормативні документи, 
накази з питань 
організації освітнього 
процесу та електронні 
посилання на них

Проректор з науково- 
педагогічної роботи 
Шинкарук Василь 
Дмитрович

Запитання та відповіді
13.50-
14.00

Підготовка здобувачів 
освітньо-наукового 
ступеня доктора 
філософії

4

М ет а: організація підготовки здобувачів освітньо- 
наукового ступеня доктора філософії у 2021/2022 н.р. 
Завдання:

постановка завдань перед завідувачами 
кафедрами щодо підготовки до проведення НАЗЯВО 
акредитаційних експертиз ОНП підготовки 
здобувачів ступеня доктора філософії.

Електронний варіант 
презентації

Проректор з науково- 
педагогічної роботи та 
розвитку 
Кваша Сергій 
Миколайович

Запитання та відповіді



14:05 -  
14:15

Завдання з розвитку 
науково-інноваційної 
діяльності у новому 
навчальному році

М ет а: актуалізувати перед завідувачами кафедр 
проблематику стану наукової діяльності та 
досягнення запланованих завдань 
Завдання:

- аналіз стану використання та залучення коштів 
на проведення наукових досліджень;

- комерціалізація розробок та формування 
наукових послуг;

- комерціалізації наукових послуг.

Електронний варіант 
презентації.

Проректор з наукової 
роботи та інноваційної 
діяльності 
Кондратюк Вадим 
Миколайович

Запитання та відповіді
14:20-
14:30

Завдання кафедр 
університету щодо 
діяльності 
госпрозрахункових 
підрозділів та 
активізація участі НПП 
кафедр у міжнародних 
програмах і проектах

М ет а -  ознайомити завідувачів кафедрами з станом 
та завданнями щодо надходження позабюджетних 
коштів від діяльності різних підрозділів кафедр та 
активізація міжнародної діяльності 
Завдання:

показати завідувачам кафедр реальний стан 
надходження коштів від діяльності 
госпрозрахункових підрозділів та поставити 
завдання щодо покращення їх діяльності;

- постановка завдань щодо активізації 
міжнародної діяльності та участі НПП у міжнародних 
програмах та проектах.

Електронний варіант 
презентації

Проректор з науково- 
педагогічної роботи, 
міжнародної діяльності 
та розвитку 
Ткачук Вадим 
Анатолійович

Запитання та відповіді
14:35 -  
14.45

Завдання кафедр 
щодо інформатизації Л 
освітнього процесу у 
новому 2021/2022 
навчальному році

М ет а -  інтенсифікація використання електронного 
освітнього середовища усіма учасниками освітнього 
процесу в університеті: викладачами та студентами 
Завдання:
- ознайомити завідувачів кафедрами з новими 
можливостями щодо використання електронного

Електронний варіант 
презентації

Декан факультету
інформаційних
технологій

Глазунова Олена 
Григорівна



освітнього середовища: розширення функціоналу 
навчального порталу університету для реалізації 
змішаного та дистанційного навчання;
- нові доступні інструменти та сервіси для організації 
комунікації та спільної роботи в он-лайн режимі;
- нові формати електронного навчального контенту.

Запитання та відповіді
14:50 -  
15:00

Заключне слово Ректор НУБіП України 
Ніколаенко Станіслав 
Миколайович


