Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
30 квітня 2020 року (протокол № 8) щодо доповіді проректора з навчальної і виховної
роботи, доктора економічних наук, професора, академіка НААН України Кваші
Сергія Миколайовича про організацію освітнього процесу та завершення навчального
року в НУБіП України в умовах карантину.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної і виховної роботи,
доктора економічних наук, професора, академіка НААН України Кваші Сергія Миколайовича
про організацію освітнього процесу та завершення навчального року в НУБіП України в умовах
карантину
УХВАЛИЛИ:
1) Деканам факультетів, директорам ННІ, відокремлених підрозділів спільно із
завідувачами кафедрами, керівниками відділень, головами циклових комісій завершити
методичну і технічну підготовку до виконання графіку освітнього процесу у весняному
семестрі 2019-2020 навчального року в умовах карантину та забезпечити:
- необхідну профорієнтаційну роботу щодо вступу студентів ВП НУБІП України до
базового закладу;
- щотижневий облік проведення занять, його узагальнення з метою недопущення
неякісної організації освітнього процесу;
- науково-педагогічним, педагогічним працівникам забезпечити переведення всіх
навчальних курсів в електронну форму, постійно оновлювати наявні методичні матеріали та
подавати їх на атестацію;
- виділити окремі лабораторно-практичні та практичні роботи з метою перенесення їх
виконання студентами в наступному семестрі;
- залучення всіх студентів денної та заочної форм навчання до виконання графіка
освітнього процесу. Особливу увагу приділити тим студентам, які з технічних причин не
можуть використовувати освітній портал університету, забезпечуючи індивідуальну
комунікацію з ними через електронну пошту, телефонний зв'язок та месенджери під час
екзаменаційної сесії;
- проходження студентами всіх видів навчальних та виробничих практик, згідно вимог
«Тимчасового порядку проведення практичного навчання у весняному семестрі 2019-2020
навчального року студентів НУБіП України в умовах карантину»;
- проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року, згідно вимог
«Тимчасового порядку проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року у
студентів НУБіП України в умовах карантину»;
- якісну підготовку студентами бакалаврату та магістратури випускних робіт та їх
вчасну перевірку на наявність ознак плагіату;
- успішну роботу екзаменаційних комісій, згідно вимог «Тимчасового порядку
дистанційної роботи екзаменаційних комісій в НУБіП України в 2019-2020 н.р. в умовах
карантину»;
- успішне проведення «on-line» Днів відкритих дверей за спеціальностями з
використанням сучасних інформаційних технологій.
2) Відповідальному секретарю приймальної комісії Коропець Л.А., головам
предметних комісій забезпечити дистанційне проведення другого етапу університетських
предметних олімпіад з використанням платформи Olympus.nubip.edu.ua.
3) Керівнику консультаційно-підготовчих курсів НУБіП України Багацькій О.М.
забезпечити завершення навчання слухачів підготовчих курсів за денною та дистанційною
формами та передбачити дистанційне оцінювання їх знань у формі тестування на платформі
pv.nubip.edu.ua та видачу необхідних документів.
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4) Навчальному та навчально-методичному відділам спільно з деканами факультетів
та директорами ННІ забезпечити підготовку каталогів навчальних планів і освітніх програм
підготовки бакалаврів і магістрів для вступників 2020 року.
5) Деканам факультетів та директорам ННІ провести необхідні консультації та надати
допомогу викладачам, які не справляються із проведенням он-лайн навчання.
Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з навчальної і
виховної роботи Квашу С.М.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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