
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"  

від 03 липня 2020 року (протокол №9) щодо доповіді заступника директора з 
навчально-виховної роботи Демчук І.О. про завершення навчального року 2019-2020 

та стан розробки електронних навчальних курсів  
 

Заслухавши та обговоривши доповідь Демчук І.О., 
Вчена рада відзначає, що освітній процес в другому семестрі та завершення 

навчального року 2019-2020 відбувалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів» зі змінами, наказу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України від 11.03.2020 № 247 «Про заходи 
у НУБіП України у зв’язку з оголошенням карантину» зі змінами. 

Відповідно до цих документів розроблені та затверджено в установленому порядку 
Тимчасовий порядок проведення практичного навчання студентів ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" у другому семестрі 2019-2020 н.р. в умовах 
карантину"; Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. у 
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" в умовах карантину"; 
Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісії у ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" у 2019-2020 н.р. в умовах карантину". 

Літня екзаменаційна сесія відбулася в дистанційному режимі згідно із 
затвердженими графіками роботи; екзаменаційні комісії провели свою роботу на 
належному рівні.  

Разом з тим Вчена рада звертає увагу на нагальну потребу завершення до початку 
нового навчального року електронних навчальних курсів на базі платформи Moodle. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Розробити та затвердити в установленому порядку Положення про дистанційне 

навчання у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та Положення про 
електронне освітнє середовище ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 

Термін виконання: 31 серпня 2020 року. 
Відповідальні: Демчук І.О., Заверткін А.А., Кулик В.П., Кушніренко А.Г. 
 
2. Завершити до 15 серпня 2020 року формування та заповнення всіх електронних 

навчальних курсів дисциплін на базі платформи Moodle.  
Відповідальні: декани, завідувачі кафедр, НПП. 
3. Завідувачам кафедр та деканам факультетів при формуванні навчального 

навантаження на 2020-2021 н.р. розподіляти науково-педагогічним викладачам тільки ті 
навчальні дисципліни, з яких є розроблений даним викладачем  електронний навчальний 
курс. За умови, що дана дисципліна викладається НПП вперше, зобов’язати створити та 
наповнити електронний навчальний курс з дисципліни до 15 вересня 2020 року. 

Термін виконання: 31 серпня 2020 року. 
Відповідальні: Кулик В.П., Кушніренко А.Г., завідувачі кафедр.  
 
Голова Вченої ради         В.С. Лукач 
 
Секретар          В.Ф. Ожема 


