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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 24 червня 2020 року (протокол № 11) щодо доповіді проректора з 

навчальної і виховної роботи, доктора економічних наук, професора, академіка 

НААН України Кваші Сергія Миколайовича про завершення 2019/2020 

навчального року та результати літньої екзаменаційної сесії 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної і виховної 

роботи Кваші С.М., Вчена рада Університету відзначає, що відповідно до рішення 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року, листа Міністерства освіти і науки 

України № 1/9-154 від 11.03.2020 та наказів ректора Університету від 11.03.2020 р. 

№ 247 «Про заходи у НУБіП України у зв’язку з оголошенням карантину», від 

03.04.2020 р. №№ 280 і 280/1 «Про запровадження дистанційної (надомної) роботи на 

період карантину» Університет перейшов на дистанційну форму навчання.  

Нормативне забезпечення процесу дистанційного навчання в Університеті 

відбувається згідно з вимогами документів: «Тимчасовий порядок проведення 

практичного навчання у весняному семестрі 2019-2020 навчального року студентів 

НУБіП України в умовах карантину»; «Тимчасовий порядок проведення літньої 

екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року у студентів НУБіП України в умовах 

карантину»; «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій в 

НУБіП України в 2019-2020 н.р. в умовах карантину». 

За 15 тижнів 2 семестру 2019-2020 н.р., 9 тижнів з яких навчання проводилося у 

дистанційному режимі, НПП університету було проведено в середньому 92 % 

навчальних занять, які відвідало більше, ніж 81 % здобувачів вищої освіти. Навчальні 

заняття проводилися НПП на базі навчального порталу НУБіП України (на базі CLMS 

Moodle), який на початок карантину містив 2923 електронних навчальних курси (ЕНК) 

дисциплін (на сьогодні кількість ЕНК дисциплін збільшилася до 3057). Зважаючи на 

виключну роль ЕНК дисциплін в організації освітнього  процесу в умовах карантину, 

згідно з наказом ректора їх разом із силабусами навчальних дисциплін введено як 

обов’язкові компоненти до складу навчально-методичного комплексу навчальних 

дисциплін. Для онлайн-комунікації також використовуються платформи Cisco Webex, 

Zoom, Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business та Teams, телефонний зв'язок, 

вайбер та ін. 

Слід зазначити, що найкраще по створенню та атестації електронних навчальних 

курсів (ЕНК) спрацювали факультет інформаційних технологій – створено 332 та 158 

атестовано; ННІ лісового та садово-паркового господарства – створено 231 та 141 

атестовано; економічний факультет – створено 266 та 112 атестовано, ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження – створено 224 та 133 атестовано, а також факультет 

тваринництва та водних біоресурсів – створено 189 та 113 атестовано. Серед кафедр, які 

найкраще попрацювали у цьому напрямку, слід відзначити такі: інформаційних систем – 

53 атестовані курси, лісівництва – 44; економічної кібернетики – 42, таксації лісу та 

лісового менеджменту – 42,  а також автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. 

Мартиненко – 34 курси. 

За результатами навчання з 1 січня до 31 травня 2020 року було відраховано 280 

осіб, що на 15 % менше порівняно з 2019 роком (327 осіб). Поновлено на навчання за 

цей період 75 осіб, що на 14 % більше ніж у 2019 році (65 осіб). 
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Підійшла до завершення літня екзаменаційна сесія 2019-2020 навчального року, 

середній бал успішності студентів бакалаврату склав 75 балів, у студентів 

магістратури – 78 балів. Завершили роботу підсумкові Екзаменаційні комісії щодо 

захисту бакалаврських робіт з результатами захисту: 953 студенти (39%) отримали 

відмінні оцінки та 1149 (47%) добрі, магістерських робіт за освітньо-науковими 

програмами з результатами захисту: 31 студент (58,5%) відмінні оцінки та 22  (41,5%) 

добрі. 

З 1 січня по сьогодні замовлено, виготовлено та вручено випускникам 3145 

дипломів, з них 2965 бакалаврам та 180 магістрам, у т. ч. для забезпечення випуску 

бакалаврів та магістрів у червні 2020 року замовлено та виготовлено 2795 дипломів, з 

яких 2707 бакалаврських та 88 магістерських.  
 

На підставі вище зазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1) Відзначити, що Університет успішно завершує виконання графіка освітнього 

процесу у весняному семестрі 2019-2020 навчального року в умовах карантину.  

2) Деканам факультетів, директорам ННІ спільно із завідувачами кафедр слід 

забезпечити: 

- ефективне 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»; 

- завершення роботи екзаменаційних комісій, згідно вимог «Тимчасового 

порядку дистанційної роботи екзаменаційних комісій в НУБіП України в 2019-2020 н.р. 

в умовах карантину»;  

- спільно з відділом з працевлаштування випускників та видачі документів про 

вищу освіту  ̶  видачу дипломів бакалавра та магістра; 

- можливість для студентів денної та заочної форм навчання, які отримали 

академічну заборгованість під час складання залікової та екзаменаційної сесії, 

ліквідувати її за другою та третьою відомостями; 

- оновлення НПП навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, 

згідно з вимогами наказу ректора від 16.06.2020 р. № 458 «Про оновлення навчально-

методичних комплексів дисциплін на 2020-2021 н.р.»; 

- розміщення НПП електронних версій оновлених робочих програм та 

силабусів навчальних дисциплін на офіційних веб-сторінках кафедр до 25.06.2020 р.; 

- розробку (для нових навчальних дисциплін), оновлення діючих та 

проходження атестації електронних навчальних курсів (ЕНК) дисциплін;  

- вчасну подачу заявок на проходження акредитації в НАЗЯВО у 2020-2021 н.р. 

9 освітніх програм в базовому закладі університету (м. Київ) та 6 освітніх програм у ВП 

НУБіП України. 

3) Відповідальному секретарю приймальної комісії Коропець Л.А. забезпечити 

початок роботи приймальної комісії. 

4) Навчальному та навчально-методичному відділам спільно з деканами 

факультетів та директорами ННІ у період з 25 по 30 червня 2020 року здійснити 

перевірку стану оновлення робочих програм та силабусів навчальних дисциплін на 

офіційних веб-сторінках кафедр. 

5) Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з 

навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


