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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Вченої ради  

ВП НУБіП України "НАТІ", 

к.п.н., доцент 

   В.С. Лукач   

"     "           2018 року 

 

ПЛАН  
роботи Вченої ради ВП НУБіП України  

"Ніжинський агротехнічний інститут" 

на 2018-2019 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Порядок денний Доповідачі 

1 30.08.2018 1. Про зміни у складі Вченої ради 

інституту та затвердження плану 

роботи Вченої ради інституту на 

2018-2019 н.р. 

Секретар Вченої ради, к.г.н., 

Безпала Ольга Василівна 

2. Про обрання на посади науково-

педагогічних працівників (таємне 

голосування). 

 

3. Про завдання колективу на 2018-

2019 навчальний рік у ході 

виконання плану заходів з реалізації 

програми "Голосіївська ініціатива - 

2020". 

Директор інституту, к.п.н., доцент 

Лукач Василь Степанович 

в.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи, к.т.н., 

Демчук Ірина Олександрівна 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Лементарьов 

Валерій Васильович 

4. Про затвердження 

акредитаційних справ з 

провадження діяльності за другим 

магістерським рівнем освіти 

Декани факультетів 

5. Різне.  

2 27.09.2018 1. Про стан охорони праці та 

пожежної безпеки в підрозділах 

інституту. 

Начальник відділу охорони праці 

Козаченко Ганна Володимирівна 

2. Звіт про готовність матеріально-

технічної бази інституту та 

структурних підрозділів до роботи в 

зимовий період. 

Заступник директора з 

адміністративно-господарської 

роботи Івановський Андрій 

Володимирович 

3. Про основні завдання 

профорієнтаційної роботи на 2018-

2019 навчальний рік. 

В.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи, к.т.н., 

Демчук Ірина Олександрівна 

4. Стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри 

загальноінженерних дисциплін за 

ініціативною науковою тематикою. 

Доповідач від кафедри 

5. Різне.  

3 25.10.2018 1. Звіти про виконання вимог для 

отримання вченого звання доцента 

Старший викладач кафедри 

менеджменту, к.е.н., Македон 
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старшими викладачами кафедри 

менеджменту Македон Г.М. та 

Стадник В.П. 

Галина Миколаївна 

Старший викладач кафедри 

менеджменту, к.е.н., Стадник 

Вікторія Павлівна  

2. Про стан охорони праці та 

пожежної безпеки в підрозділах 

інституту. 

Начальник відділу охорони праці 

Козаченко Ганна Володимирівна 

3. Стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри 

експлуатації машин і технічного 

сервісу за ініціативною науковою 

тематикою. 

Доповідач від кафедри 

4. Різне.  

4 29.11.2018 1. Про роботу Студентської ради та 

розвиток студентського 

самоврядування в Інституті. 

Голова Студентської ради, 

Калінін Андрій  Володимирович 

2. Розгляд та затвердження Правил 

прийому до ВП НУБіП України 

"НАТІ" у 2018 році. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Лементарьов 

Валерій Васильович 

3. Звіти про виконання вимог для 

отримання вченого звання доцента 

старшими викладачами Сухар С.В. 

та Дворник І.В. 

Завідувач кафедри 

життєдіяльності та 

природокористування, к.с.-г.н., 

Сухар Світлана Василівна 

Завідувач кафедри аграрної 

економіки, к.е.н., Дворник Інна 

Володимирівна 

4. Стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри 

транспортних технологій за 

ініціативною науковою тематикою. 

Доповідач від кафедри 

5. Різне.  

5 27.12.2018 1. Звіт про навчальну й культурно-

виховну роботу інституту за 2018 

рік та завдання на 2019 рік в аспекті 

виконання Плану заходів стосовно 

реалізації програми "Голосіївська 

ініціатива – 2020" ВП НУБіП 

України "НАТІ". 

В.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи, к.т.н., 

Демчук Ірина Олександрівна 

2. Затвердження рейтингу НПП та 

структурних підрозділів інституту 

за 2018 рік. 

В.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи, к.т.н., 

Демчук Ірина Олександрівна 

3. Про пропозиції щодо перегляду 

системи розподілу державного 

замовлення при вступі до ЗВО. 

Методист інституту Лементарьов 

Валерій Васильович 

4. Звіти про виконання вимог для 

отримання вченого звання доцента 

старшими викладачами  

Кресан Т.А., Ікальчиком М.І. 

Завідувач кафедри природничо-

математичних дисциплін, к.т.н., 

Кресан Тетяна Анатоліївна  

Старший викладач кафедри 

експлуатації машин і технічного 

сервісу, к.т.н., Ікальчик Микола 

Іванович 

5. Стан справ, напрями розвитку та Доповідач від кафедри 
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наукова доповідь кафедри обліку і 

оподаткування за ініціативною 

науковою тематикою. 

6. Різне.  

6 31.01.2019 1. Про стан виконання науково-

педагогічними працівниками 

індивідуальних планів роботи за І 

семестр 2018-2019 н.р. 

Декани факультетів 

2.Аналіз наповнення навчально-

методичними матеріалами 

електронних курсів дисциплін на 

базі платформи Moodle. 

Методист інституту  

Лементарьов Валерій Васильович 

3. Стан справ, напрями розвитку та 

наукові доповіді кафедр соціально-

гуманітарних дисциплін та 

природничо-математичних 

дисицплін за ініціативною 

науковою тематикою. 

Доповідачі від кафедр 

4. Різне.  

Лютий 2019 року 

 

Конференція трудового колективу: звіт директора ВП НУБіП 

України "НАТІ" про підсумки за 2018 рік  
 

7 28.02.2019 1. Про результати фінансово-

виробничої діяльності навчально-

науково-виробничого підрозділу 

інституту. 

Т.в.о. заступника директора з 

навчально-виробничої роботи 

Пунтус Дмитро Михайлович 

2. Звіт заступника директора з 

адміністративно-господарської 

роботи. 

Заступник директора з 

адміністративно-господарської 

роботи Івановський Андрій 

Володимирович 

3. Про затвердження річного 

фінансового звіту та фінансового 

плану інституту.  

Керівник планово-фінансового 

відділу Панченко Ольга 

Дмитрівна 

4. Стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри 

менеджменту за ініціативною 

науковою тематикою. 

Доповідач від кафедри 

5. Різне.  

8 28.03.2019 1. Про сьогодення і перспективи 

поліпшення роботи бібліотеки 

інституту. 

Завідувач бібліотеки, к.і.н. 

Гордіна Наталія Олегівна 

2. Про результати зимової 

екзаменаційної сесії та завдання 

щодо поліпшення якості освіти в 

інституті. 

В.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи, к.т.н., 

Демчук Ірина Олександрівна 

4. Стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри 

життєдіяльності та 

природокористування за 

ініціативною науковою тематикою. 

Доповідач від кафедри 

5. Різне.  

9 25.04.2019 1. Про стан науково-дослідної Декан факультету інженерії та 
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роботи, якість підготовки фахівців 

та розвиток матеріально-технічної 

бази факультету інженерії та 

енергетики у руслі виконання 

Плану заходів реалізації Програми 

"Голосіївська ініціатива – 2020". 

енергетики, к.т.н., доцент 

Кушніренко Анатолій Григорович  

2. Стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри 

електрифікованих технологій в 

аграрному виробництві за 

ініціативною науковою тематикою. 

Доповідач від кафедри 

3. Різне.  

10 30.05.2019 1. Про якість підготовки фахівців та 

матеріально-технічну базу 

факультету економіки, 

менеджменту та логістики в ході 

виконання Плану заходів реалізації 

Програми "Голосіївська ініціатива – 

2020". 

В.о. декана факультету, к.е.н., 

доцент Царук Наталія Григорівна. 

2. Стан наукової роботи студентів 

та шляхи її поліпшення. 

Методист інституту Лементарьов 

Валерій Васильович 

3. Стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри аграрної 

економіки за ініціативною 

науковою тематикою. 

Доповідач від кафедри 

4. Різне.  

11 27.06.2019 1. Про стан виконання науково-

педагогічними працівниками 

індивідуальних планів роботи за ІІ 

семестр та 2018-2019 н.р. в цілому. 

Декани факультетів 

2. Про підготовку інституту до 

проведення прийому вступників у 

2019 році. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Лементарьов 

Валерій Васильович 

3. Затвердження освітніх програм і 

навчальних планів підготовки 

бакалавра та магістра. 

Декани факультетів  

4. Стан та перспективи розвитку 

оздоровчої та спортивно-масової 

роботи в інституті. 

Завідувач кафедри 

життєдіяльності людини, к.п.н., 

Заболотній Олександр 

Анатолійович 

5. Різне.  
 

На засіданнях Вченої ради інституту також розглядаються: 

1. Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених 

звань. 

2. Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту". 

3. Рекомендації до друку видань. 

4. Акредитаційні та ліцензійні справи. 

5. Затвердження навчальних планів та положень. 

6. Зміни у навчальних планах. 

7. Інші питання щодо діяльності інституту. 

 

Секретар Вченої ради           В.Ф. Ожема 


