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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 22 лютого 2023 року (протокол № 7) щодо доповіді начальника 

навчального відділу, кандидата пед. наук, доцента Рудика Ярослава Михайловича 

про стан та шляхи удосконалення організації дистанційного навчання, самостійної 

роботи студентів у кризових умовах з використанням навчально-інформаційного 

порталу університету. 

Заслухавши та обговоривши інформації Рудика Я.М., Мокрієва М.В., Теплюка В.М. 

«Про стан та шляхи удосконалення організації дистанційного навчання, самостійної 

роботи студентів у кризових умовах з використанням навчально-інформаційного 

порталу університету», Вчена рада Університету відзначила, що незважаючи на 

труднощі воєнного стану, навчально-інформаційний портал як один із інструментів для 

забезпечення організації дистанційного навчання та самостійної роботи студентів у 

НУБіП України функціонує на належному рівні та забезпечує інформаційну підтримку 

організації освітнього процесу в університеті, що відіграє вирішальну роль у кризових 

умовах воєнного стану та пандемії COVID-19. 

Університет володіє ліцензованим програмним забезпеченням для організації 

колективного відеозв’язку (Zoom, Cisco Webex, Google Meet), що дозволяє проводити 

заняття у дистанційному форматі згідно розкладу занять для усіх студентів університету 

у поєднанні із виконанням завдань на навчально-інформаційному порталі. 

Навчально-інформаційний портал щодня відвідують понад 5 тисяч користувачів, а 

пікові навантаження можуть сягати до 15 тисяч звернень на добу. Найбільше 

навантаження на ресурс відбувається з 8 по 18 годину щодня. У вихідні дні з порталом 

працює до тисячі користувачів на добу. 

Забезпеченість електронними навчальними курсами в університеті складає 100%, 

що повністю покриває потребу студентів у матеріалах для самостійної роботи. 

Атестованих курсів станом на 22.02.2023 р. – 1998, що складає 44% від загальної 

кількості курсів на порталі. 

НПП практично завершили перехід на використання корпоративних акаунтів, що 

дозволить у майбутньому відмовитися від обслуговування модуля авторизації на 

порталі. 

У той же час Вчена рада Університету звернула увагу на те, що існує недостатня 

поінформованість НПП щодо переваг від використання корпоративних акаунтів в 

освітньому середовищі університету; не відмічається систематичності в аналізі 

деканами факультетів та директорами ННІ ситуації із забезпеченням атестованими 

електронними курсами та прийняттям управлінським рішень стосовно НПП, до курсів 

яких є зауваження; кількість атестованих навчальних курсів за 3 роки дистанційного та 

змішаного форматів навчання в університеті є недостатньою (станом на сьогодні 44%). 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Роботу навчального відділу, центру дистанційних технологій та інформаційно-

обчислювального центру щодо організації роботи навчально-інформаційного порталу і 

доступу до нього з боку учасників освітнього процесу вважати задовільною. 

2. Навчальному відділу університету, деканатам та дирекціям, навчально-

методичним радам підрозділів продовжити аналіз забезпечення електронними 

навчальними курсами освітніх програм підготовки фахівців, вживати заходи щодо їх 

оновлення та підвищення якості та систематично інформувати ректорат університету 

про проведену роботу. 
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3. Інформаційно-обчислювальному центру завершити процедуру забезпечення усіх 

НПП та підрозділів університету корпоративними акаунтами і доповісти про виконання 

цього завдання на ректораті; продовжити роботу над договором щодо перенесення 

серверів університету на зовнішній ресурс (дата-центр) для уникнення збоїв роботи 

порталу під час перебоїв в енергопостачанні. 

4. Центру дистанційних технологій спільно з деканами факультетів і директорами 

ННІ завершити перехід на використання корпоративного акаунту для авторизації на 

навчально-інформаційному порталі; провести аналіз ЕНК, що не використовуються 

протягом двох років, з метою їх архівування для зменшення навантаження на апаратну 

складову навчально-інформаційного порталу. 

5. Директорам ННІ та деканам факультетів забезпечити атестацію електронних 

навчальних курсів науково-педагогічними працівниками для виходу на показник по 

університету у розмірі 60% і спільно з відповідальними за ІКТ надалі забезпечувати 

наявність та наповнення електронних навчальних курсів для нових дисциплін, 

контролювати наявність чітких критеріїв оцінювання студентів та ведення журналу 

оцінок. 

6. Контроль за виконанням рішення вченої ради університету покласти на 

проректора з науково-педагогічної роботи Шинкарука В.Д. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради      Станіслав НІКОЛАЄНКО 

Учений секретар       Оксана БАРАНОВСЬКА 


