
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» від 
30 серпня 2017 року (протокол №1) щодо доповіді відповідального секретаря 

приймальної комісії, к.і.н., доцента Сидоровича Олександра Сергійовича 
про результати роботи приймальної комісії 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної 

комісії, Вчена рада відзначає: приймальна комісія ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» у цілому виконала поставлені завдання щодо забезпечення 
прийому студентів на денну та заочну форми навчання у 2017 році: 

− вперше в історії навчального закладу здійснено прийом студентів за ОС 
«Магістр» денної і заочної форм навчання; 

− утримання на рівні минулого року показників прийому  
ОС «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст» та на базі повної загальної середньої 
освіти) з метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців; 

− зростання кількості студентів зарахованих на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. 

 
Разом з тим вимагає активізації діяльності науково-педагогічних працівників щодо 

покращення профорієнтаційної роботи протягом нового навчального року з метою: 
− подолання негативної тенденції зменшення кількості вступників за ОС 

«Бакалавр» що сприятиме збільшенню кількості студентів як денної, так і заочної форм 
навчання; 

− забезпечення наповнення всіх груп в обсязі не менше 15-20 осіб. 
 

Для забезпечення і проведення якісного набору наступного 2017-2018 навчального 
року Вчена рада постановляє: 

1. Подавати до Міністерства освіти і науки України вмотивовані пропозиції 
планованого державного замовлення під час організації вступної кампанії 2018 року з 
урахуванням помилок прийому попередньої вступної кампанії. 
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів.  
Термін: грудень 2017, травень 2018 року. 

2. Продовжувати результативну реалізацію ступеневої освіти,  активізувавши 
співпрацю з коледжами, технікумами для забезпечення виконання державного замовлення 
та заповнення ліцензійного обсягу. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.  
Термін: вересень 2017 року – травень 2018 року. 

3. Здійснити набір групи слухачів підготовчих курсів з метою належного 
забезпечення прийому за ОС «Бакалавр» (на базі ПЗСО)  наступного 2018 року. 
Відповідальні: в.о. завідувача довузівської підготовки. 
Термін: вересень 2017 року. 

4. Розробити перелік спільних заходів (спортивні змагання з волейболу, 
футболу, тенісу тощо між студентами інституту та інших ВНЗ І-ІІ р.а., загальноосвітніх 
навчальних закладів). 
Відповідальні: завідувач кафедри життєдіяльності людини. 
Термін: до 08.09.2016 року. 

5. Налагодити тісні зв'язки з роботодавцями. 
Відповідальні: декани факультетів.  
Термін: протягом навчального року. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
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