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1. ВСТУПНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА
Від імені колективу вітаю Вас
з початком навчання в одному з
провідних вищих навчальних закладів Чернігівської області – Ніжинському
агротехнічному
інституті
Національного
університету
біоресурсів і природокористування
України! Кажуть, що у житті студента
буває два щасливих моменти: перший – коли він дізнався, що його
зараховано до навчального закладу,
другий – коли він одержує диплом.
А між цими двома подіями – роки
напруженого навчання, веселого і
щасливого життя, громадської роботи.
Ви маєте набувати ґрунтовних
знань і практичних навичок, щоб
стати професіоналами і в майбутньому
активно сприяти розвиткові аграрного сектора економіки України.
Промайне час – і Ви станете кваліфікованими фахівцями, з новим
баченням та сучасним підходом до виробництва сільськогосподарської
продукції, де на перший план виходить її якість та безпека, охорона
навколишнього середовища, використання відновлювальних джерел
енергії.
Саме Вам належить вести Україну в ХХІ столітті, інтегрувати її у
світове співтовариство, у сім’ю заможних і процвітаючих держав. Це
велика честь і разом з тим значна відповідальність. Ви повинні бути
гідними свого суспільного покликання.
Ваше сумління та наполегливе навчання стане запорукою втілення
в життя поставлених задань. Лише високопрофесійні фахівці-аграрії,
яким не байдужа рідна українська земля, хліборобська доля, батьківська
домівка, зможуть гідно продовжити кращі традиції старшого покоління.
Вітання Вам, молодим, які тільки-но починають свою дорогу до
знань, на якій Вас чекає захоплююче знайомство із скарбницями вічної
дбань
нь. Бажаємо ск
користатися
я на
мудрості та духовних надбань.
скористатися
наданим шансом
та досягягти поставленої життєвої мети.
Директор інституту

В.С.Лукач
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Ніжинський агротехнічний інститут є відокремленим підрозділом одного із
провідних вищих навчальних закладів України – Національного університету
біоресурсів і природокористування України, який очолює Дмитро Олексійович
Мельничук, Герой України, доктор біологічних наук, професор, академік
Національної академії наук і Української академії аграрних наук.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації,
є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науководослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем,
запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій
відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою
сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.
Навчальний процес і наукові дослідження НУБіП України забезпечують
понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі 350
професорів і докторів наук, понад 1380 доцентів і кандидатів наук.
До складу Університету входять 12 навчально-наукових та науководослідних інститутів, які створилися в процесі інтеграції близькопрофільних
кафедр, факультетів, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих та
навчально-виробничих центрів; проблемні, наукові та навчальні лабораторії;
технологічні підприємства, цехи, ферми, майстерні; 12 регіональних вищих
навчальних закладів I-III рівня акредитації, навчально-дослідні господарства
та дослідні станції.
Колектив Ніжинського агротехнічного інституту пишається тим, що він
є складовою частиною велетенсьного механізму Національного університету
біоресурсів і природокористування України.

НУБіП УКРАЇНИ

2. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ
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2. НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ:
ВІД РЕМІСНИЧОГО УЧИЛИЩА ДО ІНСТИТУТУ
Ключовими датами в історії становлення Ніжинського агротехнічного
інституту є наступні:
1895 р. 1 липня – засноване Ніжинське ремісниче училище.
1900 р. 1 липня – училище перейменовано в Ніжинське технічне
училище iменi О.Ф. Кушакевича.
1920 р. – на базі училища створено Ніжинський політехнікум.
1922 р. – політехнікум реорганізовано в хіміко-механічний
технікум, згодом в агро-технікум з відділенням сільсько-господарського
машинобудування.
1929 р. – агротехнікум реорганізовано в індустріальний технікум.
1933 р. – створено Ніжинський технікум механізації сільського
господарства.
1993 р. – наказом Міністерства сільського господарства і
продовольства України від 04.08.93 №214 технікум реорганізовано в
Ніжинський агротехнічний коледж.
1996 р. – Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.96
№448 коледж передано до сфери управління Національного аграрного
університету.
2001 р. – Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001
№508 утворено Ніжинський агротехнічний інститут, що діє в складі
Національного аграрного університету.
2005 р. – рішенням ДАК від 24.05.2005, протокол №56, інститут
акредитовано в цілому за третім рівнем.
2006 р. – наказом ректора Національного аграрного університету
від 19.06.2006 №392 створено відокремлений структурний підрозділ
Національного аграрного університету «Ніжинський агротехнічний
інститут».
2008 р. – Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р.
№ 945 та наказом Національного університету біоресурсів і природокористування України від 15.12.2008 р. Відокремлений структурний
підрозділ Національного аграрного університету «Ніжинський агротехнічний інститут» перейменований у Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Ніжинський агротехнічний інститут».
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кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник
народної освіти України, відмінник аграрної освіти і науки
України, відмінник освіти України; отримав відзнаку
Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани».

Тел.: +38 (04631) 2-52-70
Електронна пошта: natinau@ukr.net

Заступник директора
з науково-дослідної роботи
та впровадження
КУШНІРЕНКО Анатолій Григорович
кандидат технічних наук, доцент,
відмінник аграрної освіти та науки.

Тел.: +38 (04631) 2-32-85
Електронна пошта: natinau@ukr.net
Заступник директора
з навчальної роботи
ТОЛОЧКО Світлана Вікторівна
кандидат педагогічних наук

Тел.: +38 (04631) 2-50-71
Електронна пошта: natinau@ukr.net
Заступник директора з гуманітарної освіти,
виховання та міжнародних зв’язків
РАСПУТНЯ Лариса Павлівна
Тел.: +38 (04631) 2-32-85
Електронна пошта: natinau@ukr.net
Головний бухгалтер –
Одарич Тамара Григорівна
Тел.: +38 (04631) 2-53-81
Начальник планово-економічного відділу –
Шадура Марія Володимирівна
Тел.: +38 (04631) 2-53-81

АДМІНІСТРАЦІЯ

Директор
ЛУКАЧ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ

СТРУКТУРА

ВП НУБіП України
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4. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ
Ніжинський агротехнічний інститут – відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації.
Структура інституту визначається директором, за погодженням
з НУБіП України, відповідно до Положення про державний вищий
навчальний заклад та головних завдань діяльності.
У структурі інституту фукціонує 3 факультети: механізації сільського
господарства, електрифікації і автоматизації сільського господарства, економіки та менеджменту та відділення з підготовки молодших спеціалістів.
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Тел. деканату
+38 (04631) 2-45-37

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
Василюк
Володимир Іванович
к.т.н., заслужений викладач НУБіП України,
відмінник освіти України

Методист
Коровіна
Ірина Олександрівна, к.т.н.
Старший лаборант
Козаченко Наталія Віталіївна

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
І АВТОМАТИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
Тел. деканату
+38 (04631) 2-36-81

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
Лементарьов
Валерій Васильович

Старший лаборант
Усатюк
Ярослава Володимирівна
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Тел. деканату
+38 (04631) 2-31-30

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Царук
Наталія Георгіївна
Методист
Романенко Тетяна Василівна
Старший лаборант
Проскуріна Лідія Іванівна

ВІДДІЛЕННЯ З ПІДГОТОВКИ
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Тел. відділення
+38 (04631) 2-31-30

ЗАВІДУВАЧ
Литовченко
Олена Володимирівна
Методист
Шеїн Тетяна Володимирівна
Методист
Петровська Юлія Григорівна
Лаборант
Шостка Марина Миколаївна

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У ВП НУБІП УКРАЇНИ
«НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Навчальний процес у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний
інститут» – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти і базується
на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та
безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних
партій, інших громадських та релігійних організацій. Навчальний процес
організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних
технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармо-

СТРУКТУРА

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ВП НУБіП України
«НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
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нійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових
знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку
в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах
управління та організації праці в умовах ринкової економіки.
Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами інституту (факультетами, кафедрами, відділенням, цикловими
комісіями). Інститут надає студентам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотекою, навчальною, навчально-методичною і
науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами
навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.
Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття,
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Навчання студентів здійснюється
згідно з графіком навчального процесу за кредитно-модульною системою.
5.1 Європейська кредитно-трансферна система
Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – це система,
яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й
порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього
академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності
студентів, спрощує розуміння й порівняння навчальних програм та
досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними
закладами. Система заснована на оцінюванні всіх видів роботи студентів,
необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі.
Розроблена у 1989/1990 навчальному році у формі пілотного 5-річного
проекту в рамках міжнародної програми Erasmus, у якому брало участь
145 європейських вузів.
Основні елементи системи:
- інформаційний пакет, який містить інформацію про навчальний
заклад, факультети, організацію і структуру навчання, дисципліни, умови для самостійної роботи, проживання, дозвілля тощо;
- взаємна угода між закладами-партнерами і студентом у вигляді
форми заяви/навчального контракту;
- координатори ECTS від закладу та факультетів, що займаються
відповідно адміністративними та академічними аспектами ECTS
та надають консультації студентам;
- перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у
навчанні у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може
легко передаватися від одного закладу до іншого;

ДОВІДНИК СТУДЕНТА
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Оцінка
національна

Оцінка
ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з
дисципліни,
бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок

(0,90 –
1,00)*Rдис

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з
кількома помилками

(0,82 –
0,89)*Rдис

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота
з певною кількістю грубих помилок

(0,74 –
0,81)*Rдис

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано,
значною кількістю недоліків

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє
мінімальні критерії

(0,60 –
0,65)*Rдис

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати
перед тим, як перескласти

(0,35 –
0,59)*Rдис

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна
подальша
робота,
обов’язковий
повторний курс

(0,01 –
0,34)*Rдис

Добре

Задовільно

Незадовільно

але

зі

(0,66
–0,73)*Rдис

Кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60),
призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне
навантаження студента, що вимагається для їх повного завершення.
Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу
відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення
повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, семінари,
практична робота, консультації, виробнича практика, самостійна робота
(в бібліотеці чи дома), екзамени чи інші види діяльності, пов’язані з
оцінюванням. У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження
студента на один навчальний рік, і, як правило, 30 кредитів на семестр.
Кредити вимірюються у годинах, 1 кредит становить 30 годин.
5.2 Основні види навчальних занять в інституті:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Співвідношення між національними та ECTS оцінками
і рейтингом з дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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Лекція – основна форма проведення навчальних занять у
вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій,
який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох
тем навчальної дисципліни. Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами (викладачами), а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. Лекції
проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях
для однієї або більше академічних груп студентів.
Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного
підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної
дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним
устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у
конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття проводяться у
спеціально обладнаних навчальних
лабораторіях
з
використанням
устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках
лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в
наукових лабораторіях).
Практичне заняття – форма навчального заняття, при
якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального
виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Практичні
заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях,
оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи. Проведення практичного заняття грунтується на попередньо
підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення
ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв’язування їх
студентами на занятті.
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Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими
студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття
індивідуальних
творчих
здібностей.
Індивідуальні
навчальні
заняття організовуються за
окремим графіком з урахуванням
індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати
частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних
дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг
навчальних
занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.
Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або
пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або
проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач
консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункової, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо)
видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно
при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання
комплексної тематики кількома студентами.
Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення
конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів (робіт)
повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно
пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій
викладач
організує
дискусію
навколо попередньо визначених
тем, до котрих студенти готують тези виступів на
підставі
індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття
проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією
академічною групою. На кожному семінарському занятті викладач
оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність
у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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Дипломні роботи виконуються на завершальному етапі навчання
студентів в інституті й передбачають:
- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань;
- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою
дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту (роботи).
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
5.3 Розклад дзвінків:

1 пара – 8:00-9:20

4 пара – 12:30-13:50

2 пара – 9:30-10:50

5 пара – 14:00-15:20

3 пара – 11:00-12:20

6 пара – 15:30-16:50

Розміщення аудиторій:
102-107 – 1 поверх центрального корпусу;
108-117 – 1 поверх (вхід з двору) – факультет механізації
сільського господарства;
118-127 – 2 поверх (вхід з двору по сходах) – факультет
економіки та менеджменту;
201-210 –1 поверх лабораторного корпусу;
211- 223 – 2 поверх лабораторного корпусу;
224-238 – 3 поверх лабораторного корпусу;

Корисно!
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Метою виховання студентів є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у
молоді, незалежно від національної приналежності, особистих рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, розумової, моральної, художньо-естетичної, правової, політичної, трудової і
екологічної культури. Для реалізації поставленої мети розроблено загальноінститутський план виховної роботи.
З метою виявлення обдарованої студентської молоді, розвитку її
творчих здібностей в інституті діють гуртки художньої творчості та спортивні секції.

6.1. Гуртки художньої творчості
Нині в інституті діє велика кількість гуртків
художньої творчості, які мають високий рівень
виконавської майстерності:
Художній керівник інституту –
Панас Валентина Миколаївна.
Тел.: +38 (068) 194 58 99

Хор «Народне джерело»

Художній керівник та диригент хору –
Поташов Анатолій Васильович

Метою діяльності даного колективу є популяризація українського народного та хорового мистецтв. Нині учасниками хору
є близько 40 студентів. За час свого існування хор «Народне джерело»
взяв участь у багатьох регіональних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсах і фестивалях, оглядах художньої самодіяльності, фестивалях
народної творчості, побував із концертами в населених пунктах області.
У репертуарі колективу – хорові твори українських та зарубіжних
композиторів минулого й сучасності, обробки українських народних
пісень, створені на основі народної творчості чернігівського краю.

ФІЗИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ

6. ФІЗИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ
РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ
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Фольклорний ансамбль «Барви поля»

Художній керівник –
Панас Валентина Миколаївна

«Барви поля» створені з метою ознайомлення молоді з фольклором
рідного краю. Репертуар колективу складається в основному з
обрядових пісень (колядки, веснянки, великодні, петрівські, купальські,
жнивські та весільні пісні). Виступи даного колективу ніби занурюють
глядачів у атмосферу українських обрядів і звичаїв, духовно збагачують
студентську молодь.

Вокальний ансамбль дівчат «Співаночка»

Художній керівник –
Крутько Ніна Вікторівна

Саме дівочий склад даного колективу дозволяє виконувати прекрасні
твори – справжню жіночу лірику, говорити з глядачем про те, про що
може сказати тільки майбутня матір, берегиня свого роду. Тому і стали
такими популярними виступи даного колективу у стінах навчального
закладу та на концертних майданчиках міста.
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Художній керівник –
Панас Валентина Миколаївна

Розвиток вокальних даних своїх підопічних – основна мета гуртка
вокального співу. В результаті індивідуального підходу, ретельного
підбору репертуару та наполегливій праці учасники даного гуртка
неодноразово стають лауреатами та переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, а також постійно радують глядачів
під час святкових концертів.

Гурток художнього читання

Керівник –
Панас Валентина Миколаївна

Вихованці даної студії майстерно оволодівають навиками художнього
читання, дикторської вимови. Учасники гуртка – постійні ведучі
загальноінститутських концертів, звані гості на міських заходах. Творчий
підхід до занять дозволяє виходити на новий рівень – театрального
художнього читання, коли завдяки лише майстерності слова на сцені
відбувається справжнє дійство.

ФІЗИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ

Гурток вокального співу
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Ансамбль танцю
«Перлина Полісся»
Учасники даного колективу абсолютно різнопланові, по суті, як і
репертуар. У когось за плечима ціла історія хореографічного минулого,
хтось прийшов на репетицію вперше у стінах інституту. Та завдяки
регулярним заняттям дуже скоро ця різниця непомітна. Колектив виконує
народні, бальні, академічні композиції, які завжди мають яскравий сюжет
та забарвлені неперевершеним артистизмом танцівників.

Ансамбль «Троїстих музик»

Художній керівник –
Мишко Микола Федорович

Надзвичайно високим рівнем виконавської майстерності відрізняється даний колектив. У його складі суто народні інструменти, що надають гурту унікального колориту. «Троїсті музики» – прикраса будьякого концерту, без них не обходяться традиційні виступи в народному
жанрі, яким приділяється значна увага в інституті.
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Художній керівник та диригент –
Леонід Васильович Кавунник

Ансамбль духових інструментів об’єднує студентів, які за роки
навчання в школі добре знайомі з духовими інструментами. Це позначається на їхньому репертуарі та професіоналізмі. Адже самодіяльним
даний колектив важко назвати. Скоріш за все – це сучасні майстерні
виконавці-інструменталісти, які не дають занепасти рідкісному виду
мистецтва.

Театр естрадної пісні «Vivat»

Художній керівник –
Крутько Ніна Вікторівна

В сучасному суспільстві все більшої популярності набуває естрадна
пісня. Тому в навчальному закладі створено данний колектив. Окрім
розвитку естрадної манери виконавської майстерності, театр пісні вчить
своїх вихованців створювати на сцені справжнє сучасне шоу і дарувати
глядачам абсолютно нове бачення давно відомих творів.

ФІЗИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ

Ансамль духових інструментів «Акцент»
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Студія сучасного танцю «Astrum»
Студія «Аструм» на базі інституту була організована у 2009 році
Олександром Бобирем. Заняття проводяться в таких стилях: хіп- хоп,
хаус, крамп, сі-вовк. На уроках увага приділяється базі кожному із
стилів, музичності, фрістайлу – тому без чого немає справжнього танцю,
Важливу роль відіграє хореографія і підготовка до різних танцювальних
шоу.
Нині студією керує Бобир Юрій Олексійович. Викладають: Аліна
Хомич, Паша Завіралов, Максим Гуцик та Ангеліна Таран. Учасники
студії з радістю поділяться з кожним бажаючим своїм досвідом і знанням,
допоможуть поринути у світ танцю і реалізувати себе як танцюриста.

Драматичний гурток «Феєрія»
Студентський драматичний гурток створений за ініціативи студентського самоврядування. Репертуар студенти визначають самі: від
жартівливих сценок
до трагічних п’єс, які
змушують публіку в
залі завмирати. Драматичний гурток –
прекрасна можливість
віднайти у собі нові
таланти і спробувати
себе у ролі справнього актора.

19

ДОВІДНИК СТУДЕНТА

Відвідування гуртків і участь у різноманітних масових заходах: концертах,
фестивалях, тематичних вечорах – налагоджують міжособистісні стосунки, породжують упевненість студентів у собі й
дарують їм відчуття єдності – якості, які
вкрай необхідні для успіху в житті.
Кожен колектив художньої самодіяльності періодично готує звітні
концерти, прем’єри вистав, вечори відпочинку, відкриті заняття тощо.

6.2 Музейний комплекс інституту
Тел: +38 (04631) 2-32-85

Із 1970 року в навчальному закладі працює
музейний комплекс. До 1972 року ним керувала
Зуб Галина Степанівна, продовжив цю справу
Рудик Михайло Костянтинович, нині його керівником є Правікова Людмила Петрівна, провідний спеціаліст відділу гуманітарної освіти, екскурсоводом – Шевченко Володимир Григорович,
викладач історії, голова циклової комісії соціальногуманітарних дисциплін.
Історико-краєзнавчий музейний комплекс віКерівник музейного діграє важливу роль у процесі навчання та паткомплексу –
ріотичного виховання студентів. У його кімнатах
Правікова Л.П.,
регулярно
здійснюються екскурсії, проводяться темапровідний спеціаліст
відділу гуманітарної тичні заняття, що сприяє утвердженню українознавчої
освіти
моделі національно-громадянського виховання студентської молоді, формуванню в неї національної сві-
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КВН-рух
КВН – є яскравою сторінкою в
художній самодіяльності інституту. Це
молодіжний рух, який щороку поповнюється новими талантами. В інституті постійно проводяться розіграші
кубку КВН інституту. Збірна команда
достойно представляє честь навчального закладу на міських, обласних та
всеукраїнських турнірах, демонструючи високий рівень майстерності в
жанрі гумору.
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домості, пошани до пам’яток минулого, потягу до знань історії свого народу,
рідного краю.
До складу музейного комплексу входять:
- кімната історії інституту;
- кімната бойової та трудової слави;
- кімната-музей академіка М.В. Нечкіної;
- етнографічна кімната «Українська минувшина».

Кімната історії
інституту відкрита в
1980 році. Експозиція
музею представляє всі
етапи становлення та розвитку навчального закладу:
від ремісничого училища
до технікуму механізації
сільського
господарства
(1895-1933 рр.); від технікуму до Ніжинського агротехнічного коледжу (19331993 р.); від коледжу до
Ніжинського агротехнічного інституту Національного аграрного університету
(1993-2001 р.) і до сучасного ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний
інститут».

Кімната бойової та трудової слави відкрита в 1970 році.
Експозиція музею розповідає про наших земляків – учасників громадянської
війни (1918-1920 рр.), Великої
Вітчизняної
війни
(1941-1945 рр.), випускників Ніжинського технікуму
механізації сільського господарства, загиблих у
війні в Афганістані (19791989 рр.). Важливою частиною музею є діорама
«Бій за Ніжин», автор –
член спілки художників
України Мордовцев А.М.
У мирний час прославляли
навчальний заклад своїм трудом випускники – Герої Соціалістичної праці. За
роки існування в музеї проведено понад 300 екскурсій. Студенти, школярі
міста та району, зарубіжні гості ніколи не залишаються байдужими
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Кімната-музей
академіка Нечкіної
М.В., яка народилася та
провела своє дитинство
в стінах ремісничого училища. У 1970-80-х рр.
Студенти історичного гуртка «Пошук» підтримували
листування з академіком,
цікавилися її життям та
діяльністю. Більшість особистих речей і книжок,
які вона заповіла музею, стали основою для
створення експозиції в
Ніжинському агротехнічному інституті.

Етнографічна
кімната «Українська
минувшина»
створена в 1990 році. Українська світлиця, побутові речі, вироби народних
майстрів кінця ХІХ-початку
ХХ століть – понад 400 експонатів складають сьогодні експозицію кімнати.
Українські рушники представляють усі райони Чернігівщини.

6.3 Спортивні секції
Заняття фізичною культурою в НАТІ є органічною частиною навчально-виховного процесу. Вони сприяють усебічному розвиткові студентів,
їхній підготовці до подальшого життя та праці. Студенти НАТІ – це, по суті,
завтрашня дипломована інженерно-технічна еліта села, котрій доведеться
не тільки професійно впроваджувати нові методи технічного сервісного
обслуговування сільськогосподарських товаровиробників, а часто виступати в ролі лідерів багатьох починань, у тому числі спортивних.
До послуг студентів спортивний, тренажерний, тенісний зали,
спортивні майданчики. При кафедрі фізичного виховання функціонують
секції з таких видів спорту:
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до жахливих подій війни, до внеску випускників закладу в розвиток
аграрної науки та виробництва в Україні. У музеї також постійно
відбуваються зустрічі ветеранів війни та праці.

ФІЗИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ

ВП НУБіП України
«НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

22

Волейбол (жінки)

Заняття проводить –
Чередник Світлана Андріївна
асистент кафедри фізичного
виховання, кандидат в майстри
спорту з волейболу
Контактна інформація:
тел. +38 (068) 388 91 86

Заняття проводяться в
спортивному залі інституту
пн. 17.30-19.00
ср. 17.30-19.00
пт. 17.00-19.00

Волейбол (чоловіки)

Заняття проводять:
Мітран Юлія Миколаївна
асистент кафедри фізичного
виховання, кандидат в майстри
спорту з волейболу
Контактна інформація:
+38 (097) 437 34 10

Поладич Петро Йосипович
викладач кафедри фізичного
виховання, заслужений викладач
НУБіП України
Заняття проводяться
в спортивному залі інституту
пн. 19.00-20.30; вт. 20.00-21.30
ср. 19.00-20.30; чт. 19.30-21.00
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Заняття проводить –
Кузьмін
Віктор Васильович
старший викладач кафедри
фізичного виховання,
відмінник освіти України

Контактна інформація:
+38 (067) 859 12 00
Заняття проводяться
в спортивному залі інституту
вт. 18.30-20.00
чт. 18.00-19.30
сб. 11.00-12.30

Футбол
(чоловіки)

Заняття проводить –
Лазарєв Микола Іванович
викладач, відмінник освіти України
Контактна інформація:
+38 (068) 134 41 53

Заняття проводяться в спортивному
залі інституту
пн. 16.00-17.30
ср. 16.00-17.30
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Баскетбол
чоловіки
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Легка атлетика

Заняття проводяться в спортивному
залі інституту, на стадіоні інституту
пн. 17.30-19.00
вт. 17.30-18.30
ср. 17.30-19.00
чт. 17.30-19.00

Заняття проводить –
Сахно Володимир
Костянтинович,
асистент кафедри фізичного
виховання, кандидат в
майстри спорту з легкої
атлетики
Контактна інформація:
+38 (063) 499 97 00

Настільний теніс

Заняття проводяться в тенісному залі інституту
пн. 17.30-19.00; ср. 17.30-19.00

Шахи

Заняття проводяться в спортивному залі інституту
вт. 17.30-19.00; чт. 17.30-19.00
Заняття проводить –
Лисенко Сергій Григорович, завідувач кафедри
фізичного виховання, відмінник освіти України
Контактна інформація: +38 (068)101 07 62
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Заняття проводить
Марущак Павло Дмитрович, викладач кафедри фізичного виховання
Контактна інформація: +38 (068) 129 72 44
Заняття проводяться в спортивному залі інституту
пн. 17.30-19.00; ср. 17.30-19.00;
пт. 13.00-14.30

Рукопашний бій
Заняття проводяться в тренажерному залі
інституту пн. 18.30-20.00; вт. 18.30-20.00;
ср. 18.30-20.00; пт. 18.30-20.00

Туризм
Заняття проводяться в тренажерному залі
інституту, під час виїздних тренувань
вт. 17.30-19.00; чт. 17.30-19.00
Заняття проводить – Тарасенко Андрій Васильович,
викладач кафедри фізичного виховання
Контактна інформація: +38 (067) 982 84 40

ФІЗИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ

Гирьовий спорт
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Шейпінг

Заняття проводить
Дудка Наталія Миколаївна
Контактна інформація: +38 (068) 374 73 03
Заняття проводяться в тренажерному залі інституту
пн. 17.30-19.00; ср. 17.30-19.00; пт. 17.00-19.00

Група «Здоров'я для викладачів»

Заняття проводить –
Булавенко Юрій Костянтинович,
старший викладач кафедри фізичного виховання
Контактна інформація: +38 (068) 403 80 90
Заняття проводяться в спортивному залі інституту
пт. 15.00-17.00
Щорічно близько 20 спортсменів стають першорозрядниками, а
більша частина студентів отримує юнацький розряд із різних видів
спорту.
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7.1 Студентська рада інституту
Студентське самоврядування захищає права та інтереси студентів.
Представники студентської молоді є членами Вченої ради інституту,
загальних зборів трудового колективу, приймальної комісії інституту. Без
погодження з органами студентського самоврядування не вирішується
жодне питання, що стосується студентства.
Студентська молодь є ініціатором і співорганізатором багатьох
мистецьких, спортивних та екологічних заходів в інституті.
Якщо в тебе виникло якесь питання чи проблема ти завжди можеш
звернутися до них
Голова Студентської ради інституту
Погорілко Артур
+38 (093) 814 72 04
Група БМ 102

Заступник голови
Студентської ради інституту
Кириленко Марина
+38 (098) 895 27 62
Група БА 101

Голова студради факультету
механізації сільського
господарства
Левченко Михайло
+38 (093) 527 16 25
Група БМ 111

Голова студради факультету
електрифікації і
автоматизації с.г.
Касьяненко Олексій
+38 (063) 874 16 84
Група БЕ 101
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Голова студради
факультету економіки
та менеджменту
Ткаченко Катерина
+38 (093) 598 48 22
Група БА 101
Голова студради
відділення з підготовки
молодших спеціалістів
Коваленко Олександр
+38 (099) 031 04 64
Група ПС 121
Якщо ти – активний, цілеспрямований,
маєш нові ідеї або просто бажаєш допомогти –
Студентська рада чекає на тебе!

7.3. Студентське профспілкове бюро
Студентське
профспілкове бюро
– це громадська організація, метою якої
є
представництво,
здійснення і захист
навчальних, соціаль но-еко но мічних
прав та інтересів
студентів.
Профспілкове
бюро проводить роботу, спрямовану на
поліпшення соціально-побутових умов життя студентів, студентів-сиріт, студенті-інвалідів.
Соціальний захист малозабезпечених та інших соціально-незахищених
категорій студентів інституту здійснюється шляхом надання одноразової
матеріальної допомоги, оформлення належних пільг. Щорічно наприкінці
грудня студенти, які мають дітей, одержують новорічні подарунки.
Студентам надається додатково соціальна і матеріальна допомога.
Важливою складовою соціального захисту є оздоровлення студентів.
Студенти мають змогу відпочивати на базі відпочинку на р.Десна.
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8. ГУРТОЖИТКИ ІНСТИТУТУ
До послуг студентів функціонує 3 гуртожитки на 760 місць, забезпеченість студентів гуртожитком складає 100 %.
Гуртожиток № 1 – вул. Шевченка 43/1,
тел. +38 (04631) 2-50-65
завідувач – Гончар Наталія Михайлівна

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Робота студентського профбюро спрямована і на покращення
житлово-побутових умов студентів, здійснення контролю за роботою
студентської їдальні.
Студентське профбюро займається перевіркою дотримання порядку
в гуртожитках інституту: проведення рейдів-перевірок, огляд-конкурсів
на кращу кімнату. З ініціативи студентів, за погодження з адміністрацією,
студентам-преможцям конкурсу вручаються матеріальні заохочувальні
цінні подарунки.
Також студентське профбюро проводить значну роботу з організації
та розвитку художньої творчості, згуртованості колективу, залучення
обдарованих студентів до громадського життя інституту.

ГУРТОЖИТКИ
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Гуртожиток № 2 – вул. Шевченка 43/2,
тел. +38 (04631) 2-26-57
комендант – Донець Галина Григорівна
Гуртожиток № 3 – вул. Шевченка 43/3,
тел. +38 (04631) 2-55-01
завідувач – Гончар Наталія Михайлівна
Вихователь гуртожитків – Плевако Анатолій Васильович
(кабінет знаходиться в гуртожитку № 2)
ЗАПАМЯТАЙ!!!
СТУДЕНТ, ЯКИЙ ПРОЖИВАЄ У ГУРТОЖИТКУ,

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

знати і
гуртожитку;

виконувати

Правила

внутрішнього

розпорядку

своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги,
якими він користується;
підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях
загального користування, брати участь у всіх видах робіт,
пов'язаних із самообслуговуванням;
дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати
тепло, електроенергію, газ і воду;
забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в
завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому
відповідний дублікат ключів;
своєчасно подавати заявки
сантехнічного обладнання і меблів;

на

ремонт

електричного,

про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти
завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування
гуртожитку;
відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до
законодавства;
дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;
попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта)
залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);

при

після закінчення навчання або при достроковому позбавленні
права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що
перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та
виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

31

ДОВІДНИК СТУДЕНТА
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із
завідувачем гуртожитку;
переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного
приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу
завідувача гуртожитку;
проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку,
переробляти і ремонтувати електроустаткування;
користуватися електрообігрівачами та електроплитами в
житлових кімнатах;
проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу
коменданта гуртожитку;
залишати сторонніх осіб після 23.00 без письмового дозволу
коменданта гуртожитку;
палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або
токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного,
токсичного або наркотичного сп'яніння;
порушувати тишу з 22-00 до 07-00;
створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну
та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність
кімнати;
тримати в гуртожитку тварин.

9. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА
ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Соціальний захист студентів здійснюється профспілковим комітетом інституту, який дбає про сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, усі права студентів надійно захищено,
створені належні умови для наукової, навчальної та виховної роботи.
Медичне обслуговування студентів інституту здійснюється
працівником в медичному пункті, у якому обладнано маніпуляційний
кабінет, 3 ізолятори. Основним завданням медичного пункту є покращення здоров’я, профілактика захворювань, дотримання здорового способу життя – поєднання навчання у ВНЗ, праці та
відпочинку. Щорічно медичними працівниками проводяться профілактичні огляди за такими напрямами: терапія; хірургія; неврологія;
офтальмологія; отоларингологія.
Проводиться реалізація продукції рослинництва та тваринництва,
виробленої навчально-науково-виробничою частиною, за пільговими
цінами, у фірмовому магазині «Дари ланів».
У Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний

ГУРТОЖИТКИ, СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

СТУДЕНТУ, ЯКИЙ ПРОЖИВАЄ У ГУРТОЖИТКУ,
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інститут» створені необхідні умови для оздоровлення і відпочинку
студентів та співробітників. Функціонує спортивно-оздоровчий табір
(село Кладьківка, річка Десна), за бажанням студенти мають змогу
активно відпочити влітку на Чорноморському узбережжі – в спортивнооздоровчому таборі «Академічний» (м. Іллічівськ, Одеська обл.) та
Навчально-науковому центрі біології і екології субтропічних рослин та
ландшафтознавства (смт. Нікіта, м. Ялта, АР Крим).

9.1 База відпочинку
Відповідальний за базу –
Лучко Ігор Володимирович
Тел. +38 (098) 424 20 66
Адреса: Чернігівська обл.,
Куликівський район,
с.Кладьківка.
База відпочинку розташована на р.Десна в мальовничому, затишному місці.
Відстань до пляжу – 50
метрів.
Вартість проживання –
30 грн за добу.

10. ЇДАЛЬНЯ ІНСТИТУТУ
Важливим завданням організації навчально-виховного процесу
є вирішення соціальних питань, першочерговим серед яких є якісне
харчування студентів.
Їдальня інституту розрахована на 200 місць. Вона користується
надзвичайною
популярністю
серед
студентів через свою смачну кухню та
доступні ціни.
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11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ніжинський агротехнічний інститут має багатий досвід міжнародного
співробітництва із партнерами різних країн. З моменту заснування клубу
інтернаціональної дружби в інституті побували представники більше ніж
40 країн світу.
У 2012 році було підписано договір про співпрацю між інститутом і
Індустріально-економічним коледжем ім. академіка Г.С.Сейткасимова
(Республіка Казахстан).
Нині найтісніше інститут співпрацює з Поліським державним університетом (Республіка Білорусь), Білоруською сільськогосподарською академією, Великолуцькою державною сільськогосподарською академією (Росія),
Мар’їногорським аграрно-технічним коледжем ім. В.Лобанка (Республіка
Білорусь), Консульським відділом Посольства Республіки
Польща в Україні, Відділом
преси, освіти і культури посольства США в Україні.
Щорічно стажування на
сільськогосподарських підприємствах за кордоном проходять
понад 50 студентів інституту.
Молоді науковці спілкуються
з представниками програми
імені Фулбрайта. Плідною є
науково-дослідницька
співпраця з голландською фірмою
«Нунемс» та німецько-французько-українською
фірмою
«Авентіс».
Дієвими формами міжнародного співробітництва є
науково-практичні конференції, семінари, зустрічі делегацій.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Майже вся продукція, яка використовується в їдальні, вирощена на
полях навчально-науково-виробничого підрозділу самими ж студентами
під час проходження практик. За рахунок цього вартість сніданку
складає 7 грн., обіду –12 грн.

БІБЛІОТЕКА
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12. БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ
Завідувач бібіліотеки –
Ємець Любов Іванівна
Бібліотека, що забезпечує навчальний процес в інституті, складається з
двох структурних підрозділів – абонементу і 2 читальних залів на 115 місць.
Фонд бібліотеки налічує понад 90 тисяч примірників документів.
Щороку передплачується понад 75 періодичних видань. До послуг
читачів надаються такі друковані періодичні видання: журнали «Вісник
аграрних наук», «Економіка України», «Економіка АПК», «Техніка
АПК», «Пропозиція» та ін.; газети «Голос України», «Молодь України»,
«Деснянська правда» тощо.
Значна увага приділяється комплектуванню бібліотеки. Постійно
закуповується література для навчання студентів за спеціальностями.
Велике значення надається організації масової роботи: щорічно організовуються понад 30 тематичних книжкових виставок, відкритих переглядів
літератури, проводяться читацькі конференції, літературні вечори, диспути.
Одне з найцінніших надбань бібліотеки – це створений фонд
рідкісної книги. У бібліотеці є цінні видання в кількості 128 примірників.
Справжніми перлинами фонду є «Енциклопедичний словник» Брокгауза
(1890 р.), «Історія математики» (1883 р.), «Енциклопедія сільського
господарства» (1900 р), «Собрание сочинений Гете» (1878 р.).
Бібліотека намагається йти в ногу з науково-технічним прогресом, уводить у бібліотечні процеси інноваційні форми роботи. Широкому й усебічному
використанню бібліотечного фонду сприяє довідково-бібліографічний апарат,
інформаційно-бібліографічна діяльність. У своїй діяльності, крім традиційних
форм і методів, бібліотека застосовує комп’ютерні технології впроваджується
програма «Ірбіс». Комп’ютеризація роботи бібліотеки здійснюється через
формування бази даних, накопичення своєї електронної інформації, створення ЕК та ін. Обсяг електронного каталогу складає понад 30 тис. назв.
Нині основна мета діяльності бібліотеки – максимальне та оперативне задоволення
потреб користувачів щодо інформації, забезпечення потреб навчального процесу
та наукової діяльності з усіх
напрямів фахового спрямування інституту.
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Адреса: Україна, 16600, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Шевченка, 10
Тел: +38 (04631) 2-52-70
Факс: +38 (04631) 2-32-61
Ел.пошта: natinau@ukr.net
Сайт: www.nati.org.ua
Студентські сторінки:
http://vk.com/infoportalnati; http://studnubip.com
Як найкраще до нас добратися?!
Від залізничного вокзалу або автовокзалу їхати маршрутним таксі
№ 3, 7, 9, 10, 11, 12 до зупинки «Площа» або «Парк ім.Шевченка».

Інститут знаходиться в центрі міста Ніжин, районного центра,
населення якого складає понад 70 тисяч осіб. Значна частина мешканців
– студенти, що навчаються у вищих навчальних закладах міста.
Справжніми «брендами» міста вважаються «Ніжинський огірок»,
якому навіть встановлено пам’ятник; Микола Гоголь, який навчався в
гімназії вищих наук князя Безбородька; величезна кількість церков,
про які ходить багато легенд; унікальна культура та видатні земляки,
які прославили рідне місто на весь світ (мореплавець Юрій Лисянський,
співак Марк Бернес, актриса Марія Заньковецька, конструктор Сергій
Корольов та багато інших).

КОНТАКТИ

13. КОНТАКТИ ІНСТИТУТУ

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Довідкове бюро автостанції +38 (04631) 3-12-11;
Довідкове бюро залізничного вокзалу +38 (04631) 9-23-94.
Регістратура міської поліклініки +38(04631) 2-24-91
МУЗЕЇ МІСТА:
Краєзначий музей +38 (04631) 2-22-48,
вул. Батюка, 14;
Музей «Поштова станція» +38 (04631) 2-54-95,
вул. Поштова, 5;
Музей рідкісної книги,
+38 (04631) 2-24-57, +38 (068) 814-84-55,
вул. Гоголя, 4;
Картинна галерея, вул. Кропивянського, 2.
Ніжинський український драматичний театр
ім. М. Коцюбинського,
+38 (04631) 2-51-43, +38 (04631) 2-51-55,
вул. Воздвиженська, 24
ТАКСІ МІСТА:
«Vivat» +38 (04631) 7-14-00;
«Городок» +38 (04631) 7-55-55;
«Лідер» +38 (04631) 7-18-88, +38 (067) 460-36-80;
«Люкс» +38 (04631) 7-55-57; +38 (097) 612-20-44;
«Наше Таксі» +38 (04631) 7-14-14;
«Пілот» +38 (097) 599-11-43;
«Престиж» +38 (068) 107-79-79;
«Фортуна» +38 (068)107-88-08.
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