
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 30 травня 2022 року 

(протокол №9) щодо доповіді заступника директора з навчально-виховної 
роботи Ірини Демчук про організацію освітнього процесу в інституті в умовах 

воєнного стану 
 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Ірини Демчук, Вчена рада ухвалила 
затвердити: Завдання в освітній діяльності (червень-серпень 2022 р.): 

− Забезпечити необхідний рівень організації освітнього процесу та достатню 
якість надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти, встановити дієві контакти із 
кожним студентом, науково-педагогічними працівниками (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, 
Валерій ЛЕМЕНТАРЬОВ, Володимир ВАСИЛЮК, Галина МАКЕДОН, гаранти освітніх 
програм та завідувачі кафедр). 

− Організовано завершити другий семестр 2021-2022 н.р. та провести літню 
екзаменаційну сесію, здійснюючи щоденний моніторинг та контроль за їх проведенням. 
Переглянути і оновити навчально-методичне забезпечення на навчальній платформі Moodle 
до 1 вересня 2022 р. (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Валерій ЛЕМЕНТАРЬОВ, Володимир 
ВАСИЛЮК, Галина МАКЕДОН, гаранти освітніх програм та завідувачі кафедр). 

− Відновити плідні зв’язки із роботодавцями, підприємцями. Організувати та 
провести у дистанційному та змішаному форматах літні навчальні та виробничі практики у 
затверджені графіками терміни (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Володимир ВАСИЛЮК, 
Галина МАКЕДОН, гаранти освітніх програм та завідувачі кафедр). 

− Замовити та виготовити дипломи про вищу освіту випускникам освітніх 
ступенів «Бакалавр» та «Магістр» й організовано провести їх випуски у червні 2022 року 
(відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Валерій ЛЕМЕНТАРЬОВ, Володимир ВАСИЛЮК, Галина 
МАКЕДОН, гаранти освітніх програм та завідувачі кафедр). 

− Завершити з урахуванням секвестру бюджету формування навчальних планів 
та навчального навантаження на 2022-2023 навчальний рік (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, 
Валерій ЛЕМЕНТАРЬОВ, Володимир ВАСИЛЮК, Галина МАКЕДОН, гаранти освітніх 
програм та завідувачі кафедр). 

− Провести комплекс профорієнтаційних заходів, Дні відкритих дверей 
факультетів та інституту і забезпечити організоване проведення вступної кампанії 2022 
року (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Володимир ВАСИЛЮК, Галина МАКЕДОН, гаранти 
освітніх програм та завідувачі кафедр). 

− Підготувати та оновити навчально-методичне забезпечення для проведення 
акредитації освітньої програми "Агрономія" (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Галина 
МАКЕДОН, Андрій СЕМЕНІХІН). 

Завдання в науковій діяльності (червень-серпень 2022 р.): 
− Забезпечити підготовку наукових проєктів і розробок, спрямованих на 

вирішення актуальних завдань забезпечення продовольчої безпеки країни у воєнний та 
післявоєнний періоди (відповідальні: Андрій ІВАНОВСЬКИЙ, Володимир ВАСИЛЮК, 
Галина МАКЕДОН, завідувачі кафедр). 

− Посилити увагу вчених щодо публікаційної активності, їх участі у вебінарах 
з питань наукової діяльності, відновлення науково-технічних заходів в онлайн-форматі, 
міжнародної наукової співпраці (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Володимир ВАСИЛЮК, 
Галина МАКЕДОН та завідувачі кафедр). 

Завдання в міжнародній діяльності (червень-серпень 2022 р.): 
− Продовжити практику проведення міжнародних програм онлайн і очного 

стажування з актуальних питань сучасних та інноваційних методів навчання та проведення 
наукових досліджень (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Володимир ВАСИЛЮК, Галина 
МАКЕДОН). 

− Розширити зв'язки з міжнародними навчальними закладами, укласти угоди 



про співпрацю (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, Володимир ВАСИЛЮК, Галина 
МАКЕДОН, завідувачі кафедр). 

Завдання у фінансовій діяльності (червень-серпень 2022 р.): 
− Забезпечити виконання планів залучення коштів: оплата за навчання, 

проживання у гуртожитках (відповідальні: Володимир ВАСИЛЮК, Галина МАКЕДОН, 
куратори академічних груп). 

− Активізувати роботу із залучення коштів спеціального фонду бюджету 
інституту шляхом збереження та збільшення контингенту студентів-контрактників, 
повного використання  і наповненості ліжко-місць у гуртожитках, розширення мережі 
наданих послуг (відповідальні: Володимир ВАСИЛЮК, Галина МАКЕДОН, куратори 
академічних груп). 

− Привести до 1 вересня 2022 року у відповідність затвердженим нормативам 
та оптимізувати штатну чисельність працівників інституту шляхом укрупнення 
студентських груп, організації потокових лекцій тощо (відповідальні: Ірина ДЕМЧУК, 
Володимир ВАСИЛЮК). 
 
 
Голова Вченої ради        Василь ЛУКАЧ 
 
Cекретар         Інна ДВОРНИК 


