
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» від 
30 серпня 2017 року (протокол №1) щодо доповіді секретаря Вченої ради інституту, 
к.т.н. Демчук Ірини Олександрівни про виконання рішень Вченої ради за 2016-2017 

н.р. та планування роботи Вченої ради на 2017-2018 н.р. 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь секретаря Вченої ради, Вчена рада відзначає: 
1. Робота Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних документів. 
2. Новообраний склад Вченої ради у кількості 42 особи затверджено строком на 5 

років 07.10.2016 (наказ по інституту №156 від 07.10.2016). 
3. Зміни у складі Вченої ради протягом року: вибули Левченко Н.О. (07.11.2016, 

наказ №167), Ємець Л.І. (29.12.2016, наказ № 191), Толочко С.В. (28.04.2017, наказ № 80), 
Федорина Т.П. (28.04.2017, наказ № 80), Шкодин А.В. (30.05.2017, наказ № 95). До складу 
Вченої ради ввели Дворника А.В. (07.11.2016, наказ № 167), Мартинову О.В. (07.11.2016, 
наказ № 167), Гордіну Н.О. (29.12.2016, наказ № 191), Кушніренка О.А. (28.04.2017, наказ 
№ 80), Лементарьова В.В. (28.04.2017, наказ № 80). 

 
4. Основні результати діяльності Вченої ради протягом 2016-2017 н.р. наведено 

нижче: 
1) обрано на посади за таємним голосуванням: 
1.1) рекомендовано присвоєння вченого звання доцента 1 особі –    Царук Н.Г.; 
1.2) декана – 1 особа по факультету інженерії та енергетики –      Василюк В.І.; 
1.3) професора кафедри – 3 особи по кафедрі: 

- бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – Столяренко О.М.; 
- електрифікованих технологій в аграрному виробництві – Макаренко В.Д.; 
- природничо-фундаментальних дисциплін – Дубко В.О. 

1.4) доцента кафедри – 6 осіб по кафедрі: 
- машин і обладнання агропромислового виробництва – Ікальчик М.І.; Храпач В.Є.; 

Шейко Н.В.; 
- транспортних технологій, експлуатації машин і технічного сервісу – Панченко  М.І.; 
- загальнотехнічних дисциплін –  Литвинов О.І.; Дяченко Л.А.  

1.5) старшого викладача – 1 особа по кафедрі : 
- соціально-гуманітарних дисциплін – Безпала О.В. 

1.6) асистента кафедри – 4 особи по кафедрі: 
- машин і обладнання агропромислового виробництва –  Шейко  Л.О.; 
- бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту –  Бережняк А.І.; 
- соціально-гуманітарних дисциплін – Петрух Р.Б.; 
- менеджменту і логістики – Стадник В.П. 

2) оцінка діяльності структурних підрозділів: 
Місяць Підрозділ Доповідач Оцінка 
серпень Приймальна комісія Ожема В.Ф. схвалено 

грудень Навчальна частина Кулик В.П. схвалено 

Рада студентського науково-технічного 
товариства 

Кушніренко А.Г. схвалено 

січень Бухгалтерія 
Планово-фінансовий відділ 

Одарич Т.Г. 
Мартинова О.В. 

схвалено 

Навчально-науково-виробничий підрозділ Дворник А.В. схвалено 
березень Бібліотека Гордіна Н.О. схвалено 

Кафедра машин і обладнання АПВ Ікальчик М.І. схвалено 



квітень Кафедра життєдіяльності людини Заболотній О.А. схвалено 
Факультет інженерії та енергетики Василюк В.І. 

Майбородіна Н.В. 
схвалено 

травень Факультет економіки, менеджменту та 
логістики 

Царук Н.Г. схвалено 

Кафедра соціально-гуманітарних 
дисциплін 

Сидорович О.С. схвалено 

червень Відділ охорони праці Козаченко Г.В. схвалено 
3) Затверджено 25 Положень, 2 Плани роботи, 2 Правила прийому (із змінами), 1 

Правила призначення академічних стипендій, 1 Зміни до Порядку проведення конкурсу на 
заміщення посад: 

№ 
з/п 

Назва документу Протокол і дата 
прийняття 

 1 Положення про організацію триступінчастого контролю за 
станом охорони праці у ВП НУБіП України «НАТІ» 

30 серпня 2016 
року, № 1 

 2 Положення про планування та організацію освітнього 
процесу у ВП НУБіП України «НАТІ» на 2016-2017 н.р. 

 3 Комплексний план виховної роботи ВП НУБіП України 
«НАТІ» на 2016-2017  н.р. 

4 План роботи Студентської ради та студентського профбюро 
ВП НУБіП України «НАТІ» на 2016-2017 н.р. 

5 Положення про спортивно-масову роботу у ВП НУБіП 
України «НАТІ» на 2016-2017  н.р. 

6 Положення про факультет економіки, менеджменту та 
логістики 

30 листопада 2016 
року, № 4 

7 Положення про факультет інженерії та енергетики 
8 Положення про кафедру життєдіяльності людини 
9 Положення про кафедру загальнотехнічних дисциплін 
10 Положення про кафедру електрифікованих технологій в 

аграрному виробництві 
11 Положення про кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту 
12 Положення про кафедру менеджменту та логістики 
13 Положення про кафедру прикладної математики та 

моделювання 
14 Положення про кафедру машин і обладнання 

агропромислового комплексу 
15 Положення про кафедру експлуатації машин і технічного 

сервісу 
16 Положення про кафедру аграрної економіки 
17 Положення про кафедру соціально-гуманітарних дисциплін 
18 Правила прийому до ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» на 2017 рік 
19 Правила призначення академічних стипендій у ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
26 січня 2017 

року, № 6 
20 Положення про планово-фінансовий відділ ВП НУБіП 

України «НАТІ» 
9 березня 2017 

року, № 7 
21 Положення про призначення і виплату соціальної стипендії 

студентам ВП НУБіП України «НАТІ» 
22 Положення про бібліотеку ВП НУБіП України «Ніжинський 



агротехнічний інститут» 

23 Положення про Бібліотечну раду ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 

24 Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності 
науково-педагогічних працівників ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 

30 березня 2017 
року, № 8 

25 Положення про кадрову комісію Відокремленого підрозділу 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» 

26 Положення про порядок перевірки наукових, навчально-
методичних, бакалаврських та інших робіт на наявність 
плагіату 

27 Положення про лабораторію луб’яних та олійних культур 
Відокремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» 

27 квітня 2017 
року, № 9 

28 Зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення посад 
декана факультету, науково-педагогічних 
працівників ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» 

29 травня 2017 
року, № 10 

29 Зміни до Правил прийому до ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 

12 червня 2017 
року, № 11 

30 Положення про співбесіду у ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 27 червня 2017 

року, № 12 31 
Положення про студентський науковий гурток кафедри 
життєдіяльності людини ВП НУБіП України «НАТІ» 
«Творче мислення» 

4) Надано рекомендації щодо друку: 
- одноосібних та колективних монографій – 6, автори Стадник В.П., Макаренко В.Д., 

Миколаєць Д.А.; 
- підручників – 1, автори Литвинов О.І., Дяченко Л.А., Ікальчик М.І., Махмудов І.І.; 
- навчальних посібників – 7,  автори Литвинов О.І., Лукач В.С., Кулик В.П., Кушнарьов 

С.А., Махмудов І.І., Сидорович О.С., Стадник В.П.,        Хомич В.І., Толочко С.В.; 
- матеріалів і тез виступів на конференціях, збірників наукових праць – 2. 

5) Рекомендовано студентів для призначення стипендії обдарованій молоді міста: 
-  на І півріччя 2017 року – Валієва Каріна (факультет економіки, менеджменту та 

логістики); 
- на ІІ півріччя 2017 року – Чобітько Олександр (факультет інженерії та енергетики).  

6) Інші питання, що постійно розглядаються Вченою радою: 
Дата Назва питання Доповідач 

30.08 Стан готовності навчально-матеріальної бази інституту до 
нового 2016-2017 навчального року 

Лукач В.С. 
Івановський А.В. 

Про завдання колективу на новий 2016-2017 навчальний 
рік у ході виконання Плану заходів з реалізації програми 
«Голосіївська ініціатива – 2020» 

Толочко С.В. 

Про планування роботи Вченої ради інституту на 2016-
2017 н.р.  

Хомич В.І. 

Про проведення свята «День знань» 01 вересня 2016 року Толочко С.В. 



31.08 Обговорення проекту рішення Вченої ради Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
від 26.08.2016, протоколу № 1, зокрема пункту 3 розділу «В 
освітній та виховній діяльності» 

Лукач В.С. 

28.10 Про хід акредитації та ліцензування напрямів 
(спеціальностей) в інституті 

Василюк В.І. 

Про підготовку до осінньо-зимового періоду в умовах 
енергозбереження та енергозаощадливості 

Івановський А.В. 

30.11 Забезпечення якості надання освітніх послуг у ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут»: 
студентський погляд  

Лукач В.С. 

Стан готовності ліцензійних справ за освітнім ступенем 
«Бакалавр» та «Магістр» 

Василюк В.І. 
Царук Н.Г. 

26.01 Аналіз наукової роботи кафедр інституту в розрізі 
підготовки магістерських програм  

Кулик В.П. 
Кушніренко А.Г. 

Затвердження рейтингу НПП та структурних підрозділів 
інституту за 2016 рік 

Кулик В.П. 

09.03 Про підвищення ролі НПП у освітньо-виховному процесі  Кулик В.П. 
Про організацію і проведення прийому вступників до ВП 
НУБіП України «НАТІ» у 2017 році 

Сидорович О.С. 

30.03 Звіт доцента кафедри життєдіяльності людини Жигуліна 
О.А. по основним напрямам роботи викладача та куратора 
групи  

Жигулін О.А. 

Про результати та подальші завдання щодо створення 
музейного комплексу  

Шкодин А.В. 

29.05 Про стан навчально-методичного та матеріально-
технічного забезпечення викладання дисципліни «Хімія»  

Шкодин А.В. 

Стан та перспективи розвитку оздоровчої та спортивно-
масової роботи в інституті  

Заболотній О.А. 

27.06 Про підсумки 2016-2017 та завдання з підготовки інституту 
до 2017-2018 навчального року в рамках реалізації 
програми «Голосіївська ініціатива – 2020» ВП НУБіП 
України «НАТІ» 

Кулик В.П. 
Івановський А.В. 

Про підготовку інституту до проведення прийому 
вступників у 2017 році  

Сидорович О.С. 

Затвердження навчальних планів підготовки фахівців  Василюк В.І. 
Царук Н.Г. 

7) Частка рішень Вченої ради, введених в дію наказом директора, в загальній 
кількості основних питань засідань Ради – 100 %. 
 
 У той же час Вчена рада звертає увагу на: 

− необхідність включення до плану роботи Вченої ради на наступний рік звітів про 
роботу всіх кафедр інституту та звітів по основним напрямам наукових досліджень в 
інституті; 

− недостатній контроль за ходом виконання рішень Вченої ради з боку керівників 
навчальних підрозділів; 

− необхідність оперативного оновлення інформації щодо Вченої ради та її засідань 
на сайті інституту; 

− несвоєчасне подання матеріалів секретарю Вченої ради доповідачами, що 
сповільнює роботу Вченої ради. 

 



Зважаючи на зазначене, Вчена рада інституту ухвалила:  
1. Звіт секретаря Вченої ради Демчук І.О. про виконання рішень Вченої ради за 2016-

2017 н.р. схвалити. 
2. Розглянути на методичних радах факультетів перелік питань, які вимагають 

включення до Плану роботи Вченої ради на наступний рік та подати відповідні пропозиції 
секретарю Вченої ради. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін виконання: 08 вересня 2017 року. 

3. Затвердити план роботи Вченої ради на 2017-2018 н.р. 
Відповідальні: Демчук І.О. 
Термін виконання: 08 вересня 2017 року. 

4. За необхідності оновлювати інформацію про Вчену раду на сайті інституту та 
висвітлювати основні результати її роботи. 
Відповідальні: Демчук І.О., Заверткін А.А. 
Термін виконання: постійно. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     І.О.Демчук 
 


