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Про організацію практичного навчання студентів 
у першому семестрі 2021/2022 навчального року

З метою якісної реалізації практичного навчання студентів університету 
у 1-му семестрі 2021/2022 навчального року, дотримання вимог карантинних 
обмежень, заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час 
практичного навчання

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику навчального відділу університету:
- до 25 серпня 2021 р. розробити та подати на затвердження графік 

практичного навчання студентів у навчально-дослідних господарствах 
університету на 1-й семестр 2021/2022 навчального року;

- протягом вересня-листопада 2021 року провести атестацію та 
переатестацію навчальних та навчально-науково-виробничих лабораторій 
базового закладу університету (м. Київ);

- здійснювати постійний контроль за якістю проведення практичного 
навчання студентів усіх освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів 
бакалавра та магістра факультетів та ННІ. *

2. Деканам факультетів та директорам ННІ спільно з начальником 
навчального відділу забезпечити постійний контроль за:

- своєчасною підготовкою наказів на проведення практичного навчання 
студентів у терміни, визначені «Положенням про практичну підготовку 
студентів НУБіП України»;

- наявністю на відповідних кафедрах факультету та ННІ методичного
забезпечення для проведення практичного навчання відповідно до програм 
проведення занять; _ •

- проведенням інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
перед початком практичного навчання і дотриманням усіх заходів безпеки під 
час проведення практичного навчання;

- своєчасністю та якістю проведення звітності студентами за 
результатами практичного навчання;

- виконанням положень «Інструкції з дотримання протиепідемічних 
заходів під час організації освітнього процесу в НУБіП України у 2021-2022 
навчальному році» під час проведення практичної підготовки;
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- повним дотриманням студентами правил проживання у гуртожитку під 
час перебування на базах практики у навчально-дослідних господарствах 
університету.

3. Завідувачам кафедр:
- до початку 1-го семестру 2021-2022 р. перевірити наявність оновлених 

та затверджених у встановленому порядку програм проведення практик для 
студентів бакалаврату та магістратури;

- своєчасно довести до відома науково-педагогічних працівників кафедр 
навчальне навантаження на 1-й семестр, що стосується практичного навчання 
студентів у навчально-дослідних господарствах університету;

- здійснювати постійний контроль за якістю проведення лабораторних і 
практичних занять та практик студентів.

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


