
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України  
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 31 серпня 2020 року  

(протокол №1) щодо завдання колективу на 2020-2021 навчальний рік в умовах 
пандемії та обмеженого фінансування 

 
Заслухавши й обговоривши доповідь директора, зважаючи на особливості  

організації роботи інституту в умовах карантину в зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Вчена рада 
відзначає, що колектив інституту продовжує виконувати покладені на нього освітньо-
виховні, науково-дослідні функції. 

Всесвітня пандемія змусила всі навчальні заклади країни перелаштуватись, 
реагуючи на виклики забезпечення якісної освіти, обмеження у науковій сфері, дистанційне 
та інтерактивне навчання. Ці чинники вимагають додаткової мобілізації й зосередження 
зусиль від усього науково-педагогічного колективу, кожного працівника, студента.  

Вчена рада відзначає, що Інститут попри всі виклики і загрози динамічно 
розвивається, обравши новий освітньо-науковий курс, реалізуючи стратегічну мету й ціль, 
визначені Законом України "Про вищу освіту" і планом заходів з реалізації Інститутом 
Програми розвитку НУБіП України "Голосіївська ініціатива – 2020".  

У 2019-2020 н.р. в Інституті підготовлено й випущено 325 фахівців, у т.ч.: 102 
магістра, 223 бакалавра, з них за денною формою навчання – 246 фахівців.  

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та НУБіП України з 12 березня 
Інститут перейшов на дистанційну форму навчання. З метою забезпечення виконання 
графіка освітнього процесу розроблено та введено в дію: «Тимчасовий порядок проведення 
практичного навчання у весняному семестрі 2019-2020 навчального року студентів ВП 
НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" в умовах карантину»; «Тимчасовий 
порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року у студентів 
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"  в умовах карантину»; 
«Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" в 2019-2020 н.р. в умовах карантину».  

Для забезпечення дистанційної форми навчання в інституті функціонує навчальний 
портал, який містить курси навчальних дисциплін, навчальну літературу та інші навчально-
методичні матеріали.  

Для онлайн-комунікації використовуються платформи Cisco Webex, Zoom, Viber, 
Google Classroom. Активно використовувалися електронні платформи Skype, Cisco Webex 
Meetings та Zoom.us., а також месенджери Viber, Telegram, WhatApp тощо.  

У цілому, аналіз організації освітнього процесу засвідчив досить високу 
професійність більшості наших науково-педагогічних працівників, якими в період 
карантину, за даними деканатів, було проведено 91-95 % навчальних занять з 
використанням сучасних дистанційних технологій навчання. 

Послідовно зміцнюється матеріально-технічна база інституту.  
Виконано ремонтних робіт на загальну суму 695,0 тис. грн., усі ремонтні роботи були 

виконані власними силами та на засадах благодійництва. 
Триває постійна робота з естетичного упорядкування прилеглих територій 

навчальних корпусів, навчально-науково-виробничого підрозділу. 
За минулий рік удосконалювалось морально-патріотичне, фізичне виховання 

студентів. Більше 50 студентів залучено до постійної участі в художніх колективах. До 
спортивно-масових заходів упродовж минулого року було залучено понад 70 студентів у 7 
збірних командах з різних видів спорту.  

У цьому році на відділенні довузівської підготовки навчалося 22 слухачі, тоді як в 
минулому році – лише 3.  



Вченою радою Інституту, директоратом, колективами факультетів, приділяється 
необхідна увага розвитку наукової, діяльності. Науковцями Інституту виконуються 
дослідження за 15 ініціативними темами, зареєстрованими в ДУ УКРІНТЕІ. 

За минулий рік опубліковано 136наукових статей, з них 45 у фахових виданнях 
України, 91 теза доповідей, 1 підручник та 14 навчальних посібників, 6 монографій та 62 
методичні рекомендації. Отримано 5 патентів на корисну модель, подано 4 заявки на 
патенти. 

Здійснено заходи щодо збереження і розвитку підготовки науково-педагогічних 
кадрів: НПП захищено 2 докторські дисертації. 

Вчена рада зазначає, що у навчально-науково-виробничому підрозділі Інституту 
налагоджене практичне навчання студентів та дослідницька робота, спостерігається 
стабільний ріст виробничих та фінансових показників.  

Фінансово-господарська діяльність  
Продовжується робота з удосконалення фінансово-господарського механізму на 

принципах раціонального використання коштів та енергоефективності.  
У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що якість освітнього, наукового та 

інноваційного процесів, практичного навчання, побутові умови студентів потребують 
постійного удосконалення. Відстає від життя процес осучаснення програм підготовки, 
посилення їх практичної, технологічної та економічної складових. Не всі кафедри, НПП 
своєчасно перейшли на дистанційну форму навчання, частина студентів не змогла якісно 
продовжити навчання.  

Ще неефективними є методи профорієнтаційної роботи, яка часто-густо 
закінчується простим відвідуванням навчальних закладів. На окремих кафедрах є ряд 
дисциплін, не забезпечених ЕНК. Робота кафедр в умовах дистанційного навчання показала 
відсутність навичок у окремих викладачів проводити освітню діяльність з використанням 
сучасних навчально-методичних засобів. Недостатньою залишається якість вивчення 
іноземної мови у студентів бакалаврату, яка в останній час стає суттєвою перешкодою для 
вступу до магістратури. Так, із випускників-бакалаврів вступників до магістратури лише 
43%  здали англійську мову під час єдиного вступного випробування.  

Гострою проблемою залишається організація роботи та модернізація матеріально-
технічної бази навчальних та наукових лабораторій факультетів, зокрема економіки, 
менеджменту та логістики. 

Більшої уваги керівництва факультетів та завідувачів кафедр та керівників науково-
дослідних робіт потребує поєднання освітнього і наукового процесів, розвиток студентської 
науки, залучення молоді до виконання проектів, участі у розробці стартапів, у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, активна співпраця 
з бізнесом, виконання на його замовлення наукових досліджень та надання послуг. 

Виховна робота здебільшого акцентується на загальноінститутських заходах, менше 
на рівні факультетів та груп. Органи студентського самоврядування спільно з профспілками 
мають активніше брати участь у облаштуванні побуту та дозвілля студентів.  

Поліпшення потребує якість харчування, соціальна підтримка студентів, викладачів, 
створення необхідних соціально-побутових умов, виконання завдань у сфері цивільного 
захисту та вимог пожежної безпеки. 
Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ:  

Основними напрямами діяльності на 2020-2021 н.р. вважати:  
І. Загальноінститутські завдання:  
вважати головним завданням для всього колективу – підвищення якості освітнього, 

наукового процесів шляхом постійної турботи про науково-педагогічні кадри, підвищення 
їх кваліфікації, обов’язкового проходження стажування на виробництві, сприяти дієвій 
самоосвіті;  



– реалізація в повній мірі положень Закону України "Про вищу освіту" щодо 
поглиблення їх професійності і самостійності, через відповідальність колективів 
факультетів й кафедр;  

– забезпечення підвищення показників в рейтингу серед ВП ЗВО університету;  
– вийти з клопотанням до університету щодо перегляду підходів до розподілу місць 

державного замовлення за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" серед 
відокремлених підрозділів; 

– завідувачам кафедр спільно з деканами факультетів протягом двох тижнів 
розробити та затвердити план дій з надходження коштів від науково-дослідної роботи, 
надання платних освітніх послуг та інших наукових чи навчальних послуг; 

– розглянути терміново на засіданнях науково-методичних рад факультетів питання 
про відкриття нових спеціальностей ОС бакалавра, узгодити на нараді при директорові та 
подати спільне рішення на розгляд на вересневому засіданні Вченої ради інституту; 

– гарантам освітніх програм спільно з деканами факультетів протягом двох тижнів 
проаналізувати наявність спеціалізацій на своїх спеціальностях та подати на нараду при 
директорові результати аналізу та пропозиції по відкриттю нових спеціалізацій; 

– враховувати обсяг грошових надходжень від науково-дослідної роботи кафедр при 
черговості виплати заробітної плати; 

– посилення співпраці з виробництвом та бізнесом шляхом створення спільних  
наукових та освітніх проектів для підвищення освітньої діяльності Інституту: узгодження 
навчальних планів, тематики курсових, бакалаврських і магістерських випускних робіт, 
продовження створення на кожній кафедрі навчально-науково-інноваційних, практичних 
Центрів;  

– оптимізація системи планування та управління фінансовими ресурсами, 
удосконалення системи контролю за раціональним використанням коштів, посилення 
роботи внутрішнього аудиту;  

– підвищення практичної та дослідницької складової, ефективності досліджень у 
навчально-науково-виробничому підрозділі; 

– забезпечити системну роботу підрозділів та працівників інституту з виконання 
вимог "Правил пожежної безпеки в Україні", підвищення готовності органів управління, 
працівників, учасників освітнього процесу до виконання завдань у сфері цивільного 
захисту. 

ІІ. В освітній, морально-естетичній та виховній діяльності:  
1. Здійснити всі необхідні заходи для підготовки та організації освітнього процесу 

для студентів денної та заочної форм навчання усіх кафедр в І семестрі 2020-2021 н.р.  
2. Затвердити графік освітнього процесу на перший семестр 2020-2021 н.р. та 

забезпечити організовану, ефективну, системну роботу інституту в умовах карантину з 
дотриманням рекомендацій і вимог, визначених постановами і розпорядженнями КМ 
України, МОЗ і МОН України у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19. 

3. Затвердити та прийняти до реалізації графіки освітнього процесу на  І семестр 
2020-2021 н.р. для студентів денної та заочної форм навчання в умовах карантинних 
обмежень за змішаною системою навчання. 

4. Забезпечити підготовку та затвердження розкладу занять для студентів денної та 
заочної форм навчання на І семестр 2020-2021 н.р. та розміщення його на офіційній веб-
сторінці інституту. 

5. Визначитись із першочерговістю викладання тем для аудиторного навчання; 
розробити графіки індивідуальних консультацій студентів та виконання ними лабораторно-
практичних завдань на кафедрах у період дистанційного навчання. 

6. Забезпечити формування змісту освітньої діяльності під час аудиторного та 
дистанційного навчання студентів денної та заочної форм з дотриманням вимог стандартів 



вищої освіти за спеціальностями та змісту освітніх програм. 
7. Забезпечити виконання заходів, передбачені нормативними документами, щодо 

унеможливлення поширення коронавірусної інфекції у гуртожитках інституту.  
8. Для забезпечення дистанційного доступу студентів до відеолекцій та 

електронних навчальних матеріалів: 
− встановити Wi-Fi-обладнання з підвищеною пропускною здатністю в читальних 

залах навчальних корпусів та гуртожитків; 
− створити Wi-Fi-зони у вестибюлях та на території перед навчальними корпусами 

забезпечити відкритий доступ студентам до комп’ютерної мережі університету через таке 
обладнання. 

9. Забезпечити поповнення електронної та цифрової бібліотеки сучасними 
виданнями НПП інституту на підтримку дистанційної освіти в інституті. 

10. Проінформувати науково-педагогічних працівників про нові методики 
використання платформ для супроводу освітнього процесу та організовувати їх навчання у 
разі необхідності. 

11. Забезпечити санітарну обробку і провітрювання навчальних приміщень під час 
санітарної перерви та після навчальних занять. 

12. Забезпечити придбання засобів індивідуального захисту для працівників, а також 
безконтактних термометрів, дезінфікуючих та антисептичних засобів для обробки рук. 

13. Здійснювати постійний моніторинг стану епідемічної ситуації в навчальних 
корпусах і гуртожитках. 

14. Розробити алгоритм дій при виявленні випадків захворювання на коронавірусну 
інфекцію та довести його до відома усіх деканів факультетів та керівників підрозділів 
університету. 

15. У випадку загострення епідемічної загрози коронавірусної інфекції усім службам 
інституту бути готовими до організації освітнього процесу для студентів усіх освітніх 
ступенів, курсів та спеціальностей денної та заочної форм навчання за дистанційною 
формою, а у разі зниження рівня загрози - освітній процес здійснювати за очною формою 
навчання. 

ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності: 
16. Здійснювати пошук і розвиток нових та перспективних напрямів 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, у тому числі 
міждисциплінарного характеру. 

17. Розширювати джерела залучення коштів на проведення наукових досліджень, 
створення лабораторій й оновлення їх матеріально-технічної бази, виконання експертних, 
аналітичних послуг за рахунок активної проектної та грантової діяльності, популяризації 
наукових розробок, активної співпраці з різними організаціями. 

18. Залучати студентів до участі у підготовці та проведенні науково-технічних 
заходів за участю вітчизняних та іноземних фірм (виставки, семінари, Дні поля, круглі 
столи, конференції, форуми), стимулювати інтерес студентів у виробничих процесах 
шляхом створення тимчасових міжфакультетських об’єднань, груп для вирішення 
виробничих завдань. 

19. Активізувати залучення до навчання в аспірантурі НУБіП України переможців і 
призерів міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських 
наукових робіт. 

20. Забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності та системного 
підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в науково-освітньому просторі;  

IV. У міжнародній діяльності: 
21. Розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників для викладання дисциплін іноземною мовою та супровід впровадження 
інтенсивних технологій вивчення іноземних мов.  



22. Продовжити роботу над розширенням баз практик за кордоном. 
V. Зміцнення матеріально-технічної бази інституту: 
23. Зорієнтувати науково-педагогічні колективи на постійну співпрацю з бізнесом 

заради поліпшення матеріально-технічної бази кафедр, факультетів. 
24. Націлити науково-педагогічні колективи на підвищення ефективності діяльності 

госпрозрахункових підрозділів. 
VI. Для поліпшення соціального захисту працівників та студентів: 
25. Поліпшувати умови проживання студентів у гуртожитках. 
26. Продовжити поліпшувати умови відпочинку та оздоровлення науково-

педагогічного персоналу і студентів. 
27. Здійснити заходи щодо поліпшення якості харчування студентів і працівників 

університету. Директорату спільно з профкомом організувати на території інституту 
реалізацію продукції власного виробництва. 
 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
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