
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 24 червня 2021 року 

(протокол №10) щодо доповіді заступника директора з навчально-виховної 
роботи Демчук І.О. про стан виконання науково-педагогічними працівниками 

індивідуальних планів роботи за 2020-2021 н.р. та затвердження рейтингу НПП та 
структурних підрозділів інституту за 2020-2021 н.р. 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь Демчук І.О., Вчена рада відзначає, що 

основними видами роботи науково-педагогічних працівників є навчальна, навчально-
методична, наукова та організаційна. Загальний обсяг навантаження науково-педагогічних 
працівників інституту за всіма видами робіт встановлюється із розрахунку 1548 годин 
протягом навчального року при середньотижневій тривалості 36 годин. 

При нарахуванні заробітної плати науково-педагогічним працівникам виходять з 
того, що вартість однієї години є однаковою для різних видів робіт відповідно до освітнього 
ступеня підготовки фахівців (бакалавр, магістр). 

Штати науково-педагогічних працівників навчальних структурних підрозділів 
інституту (факультету, кафедри) визначаються, виходячи із загальних обсягів та нормативів 
навантаження (останні можуть щорічно змінюватися). При цьому враховується 
персональний внесок науково-педагогічного працівника в досягнення інституту, 
факультету, кафедри тощо. 

Обсяги фінансування інституту визначає Міністерство освіти і науки України. 
У той же час, Вчена рада акцентує увагу на основних завданнях: 
Завідувачам кафедр та деканам: 
 1.1. Враховувати затверджений даним наказом рейтинг викладачів при формуванні 

навчального навантаження на 2021-2022 навчальний рік та вказати на персональну 
відповідальність завідувачів та науково-педагогічних працівників кафедр за дані, внесені 
до системи рейтингового оцінювання. 

Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм та науково-педагогічним 
працівникам: 

 2.1. У своїй діяльності неухильно керуватися Положенням про планування та облік 
роботи науково-педагогічних працівників ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» на відповідний навчальний рік та Положенням про рейтингову систему оцінки 
діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут». 

2.2. Оновити навчальні паспорти аудиторій та лабораторій, закріплених за 
кафедрами, підготувати їх до нового навчального року (термін виконання: до 25.08.2021). 

 2.3. Оновити та за потреби наповнити інформацією сторінки кафедр на офіційному 
сайті інституту, постійно слідкувати за її актуальністю (інформація про наукові досягнення, 
результати діяльності гуртків, заходи, проведені кафедрами, перелік вибіркових дисциплін 
за ОПП, яку забезпечує кафедра тощо) (термін виконання: постійно). 

2.4. Завершити формування електронних курсів на базі платформи МУДЛ (термін 
виконання: до 25.08.2021). 

 2.5. До 25 серпня 2021 року подати рейтинговій комісії зауваження та пропозиції по 
плануванню та обліку роботи НПП на 2021-2022 н.р. 
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