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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 23 червня 2021 року (протокол № 12) щодо доповіді проректора з 

науково-педагогічної роботи, д-ра філол. наук, професора Шинкарука Василя 

Дмитровича та ректора, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН 

України Ніколаєнка Станіслава Миколайовича про завершення 2020-2021 н.р. та 

організацію навчального процесу в першому семестрі 2021/2022 н.р. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи Шинкарука В.Д. та ректора, доктора педагогічних наук, професора, академіка 

НАПН України Ніколаєнка Станіслава Миколайовича про завершення 2020/2021 

навчального року та організацію освітнього процесу в І семестрі 2021/2022 навчального 

року 

Вчена рада УХВАЛИЛА 

НУБіП України виконав графіки освітнього процесу у весняному семестрі 2020-

2021 навчального року шляхом змішаного навчання в умовах адаптивного карантину, а 

саме: 5657 студентів 2-4 курсів бакалаврату та 2 року навчання магістратури в очному та 

3746 студентів 1 курсу бакалаврату та 1 року навчання магістратури в дистанційному 

форматі. Студенти усіх курсів бакалаврату та магістратури завершили складання літньої 

екзаменаційної сесії та проходять практичну підготовку на навчальних та виробничих 

практиках.  
 

1. Деканам факультетів та директорам ННІ спільно із завідувачами та 

колективами кафедр для успішного завершення 2020-2021 н.р. забезпечити: 

- можливість студентам денної та заочної форм навчання, які мають заборгованості 

під час здачі екзаменаційної сесії, своєчасно протягом літніх місяців здати такі 

заборгованості; 

- успішне завершення проходження студентами всіх видів навчальних та 

виробничих практик згідно вимог «Положення про практичну підготовку студентів 

НУБіП України»; 

- забезпечення роботи Екзаменаційних комісій, згідно вимог «Положення про 

екзаменаційні комісії у НУБіП України»; 

- своєчасне нарахування стипендій 45% кращих за рейтингом успішності 

студентам, які навчаються за державним замовленням; 

- організоване вручення до 1 липня 2021 року дипломів про вищу освіту 

випускникам бакалаврату та магістратури за освітньо-науковими програмами; 

- усунення до 05 липня зауважень та недопрацювань, виявлених комісією з 

перевірки готовності кафедр всіх факультетів та ННІ до нового навчального року, та 

зазначених у розпорядженні проректора з науково-педагогічної роботи від 14.06.2021 р. 

№ 28. 
 

2.  Навчальному та навчально-методичному відділам спільно з деканами 

факультетів та директорами ННІ, завідувачам кафедр до 25 червня 2021 року 

забезпечити перевірку усунення зауважень та недопрацювань, виявлених комісією 

(наказ ректора від 21.05.2021 р. № 560) з перевірки готовності кафедр всіх факультетів 

та ННІ до нового навчального року.  
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3. Проректору з науково-педагогічної роботи спільно з начальником 

навчального відділу, деканами факультетів та директорами ННІ забезпечити у 

2021-2022 навчальному році неухильне виконання вимоги пункту 2 статті 56 Закону 

України «Про вищу освіту» та здійснювати постійний моніторинг за якістю надання 

освітніх послуг здобувачам вищої освіти - бакалаврам та магістрам шляхом їх 

постійного анкетування; проведення відкритих лекційних, лабораторних та практичних 

занять тощо; дотримання  академічної доброчесності усіма учасниками освітнього 

процесу – студентами та НПП. 
 

4. Деканам факультетів та директорам ННІ спільно з гарантами освітніх 

програм підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» з метою 

збільшення контингенту студентів факультету чи ННІ протягом червня-липня 2021 року 

необхідно: 

– суттєво активізувати профорієнтаційну роботу для забезпечення необхідної 

кількості вступників 2021 року на програми бакалаврату  повного (на базі ПЗСО) та 

скороченого (на базі диплома молодшого спеціаліста) термінів навчання та 

магістратури; 

– посилити контроль за явкою випускниками бакалаврату 30 червня на основну 

сесію здачі ЄВІ з іноземної мови для вступу до магістратури та реєстрацією на 

спеціально організовану (додаткову) сесію 27.07-05.08.2021 р.  та здачу ЄВІ  з іноземної 

мови 11 вересня 2021 р. 
 

5. Схвалити проєкти графіка освітнього процесу на 2021/2022 н.р. (додається) та 

графіка освітнього процесу на І семестр 2021/2022 н.р. (додається), згідно якого початок 

навчальних занять: 

- з 25 серпня 2021 р. в очному форматі для студентів 1-2 курсів бакалаврату та 1 

року навчання магістратури; 

- з 1 вересня 2021 р. у дистанційному форматі для студентів 3-4 курсів бакалаврату 

та в очному форматі для студентів 2 року навчання магістратури. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Шинкарука В.Д. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар         О. Барановська 


