Сьогодні, 14 березня, відбулася розширена нарада ректорату
університету з керівництвом та науково-педагогічними і педагогічними
працівниками усіх структурних підрозділів ВНАУ. Темою наради стали
особливості навчального процесу та виробничої практики в умовах
сьогодення.
Говорячи про дистанційне навчання, якість викладання та явка
студентів - це, на думку президента унаверситету, д.е.н., академіка НААН
України, професора Григорія Калетніка, реперні точки цього процесу. «Ми
гордимося нашими випускниками, які в реальному секторі економіки є
визнаними фахівцями і приносять користь країні. Ми гордимося
випускниками віськової кафедри ВНАУ, які сьогодні виборюють свободу
та незалежність України на передовій. Але і ті та інші - з числа студентів,
які відвідували лекції і практичні заняття та показували високі результати
в навчанні. А отже явка студентів під час дистанційного навчання, яке
розпочалось в нашому університеті сьогодні, - це одне з надважливих
питань, відповідальність з яке покладається і на викоаладчів, і на
керівництво факультетів та коледжів», - зауважив Григорій Калетнік.
Наголосив президент університету і на суворому контролі за якістю
навчання
науково-педагогічними
працівниками
університету,
педагогічному рівні викладання матеріалу та його змісті. «Ми обов’язково
переможемо і сьогодняшні студенти вже завтра разом з нами будуть
відбудовувати Україну. І від якості навчання сьогодні залежить рівень
завтрашніх молодих фахівців», - сказав Григорій Калетнік.
Щодо виробничої практики, то студенти заочної форми навчання
проходять її за своїм основним місцем роботи, а студенти денної форми
навчання - переважно в структурних підрозділах ВНАУ та на
підприємствах стейкхолдерів. Президент університету зауважив, що
керівництво університету значно спрощує форму звітності, але прийом
звітів і їх реальність на предмет змісту виробничої практики буде
здійснюватись спеціально визначеною наказом ректора комісією.
«Сьогодні потрібно забути минулий досвід виробничої практики і
провести її з урахуванням сучасної ситуації в країні. Адже перед аграрним
сектором України стоїть відповідальна місія - забезпечення продовольчої
безпеки України. І наш університет в цій життєво важливій місії вбачає і
свою частку роботи. Зокрема, сьогодні вже їдальня ВНАУ готує триразове
харчування для понад 70 військових, а завтра така потреба може зрости в
рази. І не забуваємо про доступне харчування усіх наших студентів. А
також це стосується і весняно-польових робіт, сьогодні ми маємо новітню
техніку, проходження практики на якій тільки збагатить студентів
практичним досвідом», - зауважив Григорій Миколайович.
Під час наради президент університету звернув увагу її учасників і на
відміну Постанови КМУ щодо індикативної оплати за навчання. «Ми з

радістю прийняли відміну цієї постанови, адже це дасть нам можливість
зменшити оплату за навчання і зробити таким чином доступну вищу освіту
для усіх бажаючих», - відзначив Григорій Калетнік.
На запитання щодо читання лекцій та практичних занять у
дистанційному режимі науково педагогічними працівниками, що
знаходяться за межами України, роз‘язнено, що рішенням ректорату
дозволено читання лекцій та проведення практичних занять науковопедагогічними працівниками, що знаходяться за кордоном, за умови
дотримання усіх вимог до дистанційного навчання.
Щодо адміністративної діяльності, то вона можлива лише за умови
присутності на робочому місці та дотриманням усіх вимог посадової
інструкції.

