
Рішення 
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 30 серпня 2017 року (протокол №1) щодо доповіді директора, к.пед.н., доцента 
Лукача Василя Степановича про завдання колективу на новий 2017-2018 навчальний 

рік у ході виконання Плану заходів з реалізації програми  
«Голосіївська ініціатива - 2020 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь директора інституту Лукача В.С., Вчена рада 

відзначає, що інститут, попри всі негаразди суспільно-політичного життя, розвивається, 
реалізовуючи основні положення Плану заходів з виконання програми «Голосіївська 
ініціатива - 2020» ВП НУБіП України «НАТІ». За останні роки колектив навчального 
закладу здійснив певні зміни, які стосувалися оптимізації структури управління інститутом, 
зміцнення матеріально-технічної бази, використання енергоощадних технологій. 

 
У той же час Вчена рада звертає увагу на: 
- необхідність збільшення контингенту студентів для повноцінного функціонування 

інституту; 
- відсутність належної профорієнтаційної роботи щодо прийому студентів ОС 

«Бакалавр»; 
- зменшення коштів на спеціальному рахунку інституту від освітньої діяльності що 

призводить до нестачі коштів на заробітну плату працівникам; 
- нагальність активізації ролі кафедр, викладацьких колективів у діяльності 

факультетів; 
- потребу в оновленні та модернізації лабораторного фонду інституту для 

опанування магістерськими програмами. 
 

Вчена рада постановляє: 
Схвалити основні тези доповіді директора. Основними напрямами діяльності на 

2017-2018 н.р. вважати такі: 
1. Загальноінститутські завдання: 
− повною мірою реалізувати положення Закону України «Про вищу освіту» щодо 

поглиблення самостійності та відповідальності колективів факультетів та кафедр за всі види 
здійснених ними робіт; 

− посилити контроль за раціональним використанням коштів спеціального фонду; 
− продовжити реалізацію заходів щодо економії всіх енерго- та фінансових витрат 

інституту, домогтися зменшення енерговитрат за рахунок використання нетрадиційних 
джерел опалення; 

− активізувати роботу щодо залучення додаткових джерел фінансування шляхом 
отримання міжнародних грантів та проектів за всіма напрямами діяльності. 

− створити навчально-практичний центр, одним із основних постулатів роботи 
якого стане: економічна освіченість і компетентність, а саме як вести бізнес; як працювати 
з банком; розробка студентських бізнес-проектів навчально-науково-виробничої частини; 
лабораторій: рослинництва, тваринництва, переробки с.г. продукції; сервісного центру; 
їдальні, торгівельних точок; з енергоаудиту та енергозбереження. 

2. В освітній та виховній діяльності: 
− провести акредитаційну експертизу на провадження освітньої діяльності 

напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»; 
− провести первинну акредитаційну експертизу на провадження освітньої 

діяльності напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»; 
− провести ліцензування освітньої діяльності зі спеціальності 201 «Агрономія»; 
− створити та використовувати освітні ресурси для дистанційного навчання; 

використовувати можливості інституту в інклюзивній освіті; 



− оновити лабораторії двигунів, хімії та фізики, створити лабораторію 
сільськогосподарських машин для забезпечення належного проведення акредитаційної 
експертизи; 

− запровадити постійно діючі курси іноземної (англійської) мови з підготовки 
студентів до здачі ЗНО для вступу до магістратури; 

− поглибити співпрацю бібліотеки з навчальною частиною (індивідуальні підходи 
до студента, випуск стінгазети, радіогазети, тощо); 

− установити аудиторне навчальне навантаження на 1 науково-педагогічного 
працівника в обсязі 730 годин, виходячи з наявного контингенту студентів та загальної 
кількості годин навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра, 
спеціаліста та магістра; 

− підготувати й розмістити на навчально-інформаційній платформі «Moodle» 
електронні навчальні курси всіх дисциплін з обов'язковим розміщенням повнотекстових 
варіантів лекцій та презентацій до них. Здійснити протягом вересня-листопада внутрішню 
атестацію електронних навчальних курсів відповідно до п.З Положення про атестацію 
електронного навчального курсу у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут»; 

− оновити форми й методи профорієнтаційної роботи. Профорієнтацію починати 
проводити серед учнів за 2-3 роки до закінчення навчання (11 кл.); 

− поповнювати та оновлювати банк даних тестових завдань для контролю знань 
студентів, участі у зовнішньому дистанційному замірі залишкових знань, особливо для 
випускників - бакалаврів, вступників на магістерські програми; 

− забезпечити моніторинг якості освітнього процесу через проведення 
директорських контрольних робіт, анкетування студентів, декад відкритих занять, 
продовжити використання системи комп’ютерного тестування студентів, оцінки рівня 
залишкових знань, рейтингування роботи НПП та підрозділів; 

− сприяти розвиткові студентського самоврядування, у тому числі щодо 
проведення в жовтні 2017 року виборів керівників студентської ради НАТЇ відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

3. У науково-методичній та науково-дослідній роботі: 
− провести до кінця 2017 року 1 всеукраїнську конференцію, 5 науково-

практичних конференцій, семінарів, студентських форумів. Видати за результатами 
проведених наукових заходів 2 збірники наукових праць; 

− визначити норму 0,5-1,0 публікацій на одного НПП у фахових виданнях, що 
входять до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus та Web of Science; 

− збільшити кількість статей науково-педагогічних працівників у фахових 
виданнях, іноземними мовами у міжнародних, вітчизняних виданнях, які мають імпакт-
фактор або індекс цитування та входять в наукометричні бази даних Scopus, Web of Science 
і наукових виданнях інституту; 

− увести в практику написання проектів для отримання грантів із розрахунку 0,5-
0,7 на одного НПП; 

− сприяти науково-дослідній роботі серед студентів: забезпечити участь кращих 
студентів у Всеукраїнських олімпіадах, стипендіальних програмах, грантах; зосередити 
увагу на розробці наукових проектів для участі в конкурсах під керівництвом НПП 
інституту; активізувати участь студентів у студентських конференціях. які проводяться в 
інших ВНЗ, зокрема НУБіП України; 

− активізувати діяльність щодо створення спільних наукових та методичних 
розробок науково-педагогічним персоналом інституту з науковцями базового закладу; 

− оновити зміст стендів навчально-методичної документації для студентів. На веб-
сторінках кафедр розмістити: робочі програми з дисциплін; матеріали для студентів для 



підготовки до лекцій; матеріали для студентів для підготовки до практичних занять; 
презентації лекцій; методичні вказівки; 

− сприяти захисту 1 докторської дисертації (к.е.н., с.н.с. Іванько А.В.) та З 
кандидатських дисертацій (Дворник І.В., Дворник А.В., Македон Г.М.). 

4. У міжнародній діяльності: 
− запровадити підготовку студентів-іноземців у рамках співпраці з Індустріально- 

економічним коледжем імені академіка Г.С. Сейткасимова (Республіка Казахстан); 
− розпочати співпрацю з агентствами та іноземними сільськогосподарськими 

підприємствами з метою участі студентів у міжнародних студентських програмах 
академічної мобільності, навчання та стажування за кордоном; 

− започаткувати викладання окремих фахових дисциплін іноземними мовами на 
кожній спеціальності; 

− активізувати роботу кафедр та науково-педагогічних працівників щодо 
налагодження тісних контактів з викладацьким персоналом закордонних ВНЗ через спільне 
проведення наукових досліджень, колективний друк статей, участь у міжнародних 
конференціях у країнах близького зарубіжжя. 
 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     І.О.Демчук 
 


