
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 14 вересня 2017 року (протокол №2) щодо доповіді декана факультету інженерії та 
енергетики, к.т.н., доцента Василюка Володимира Івановича  

та в.о. декана факультету економіки, менеджменту та логістики, к.е.н., доцента 
Царук Наталії Георгіївни  про головні завдання та шляхи опанування 

магістерськими програмами у ході виконання Плану заходів з реалізації програми 
«Голосіївська ініціатива - 2020» ВП НУБіП УКРАЇНИ «НАТІ» 

 
Заслухавши та обговоривши доповіді деканів факультетів Вчена рада відзначає, що 

організація роботи факультетів проводиться згідно положень Закону України «Про вищу 
освіту», рішень Вченої ради Університету, Положення про організацію освітнього процесу 
в НУБіП України та Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020». 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 

освітнього ступеня бакалавра; 
− нагальність активізації ролі кафедр, викладацьких колективів у діяльності 

факультетів щодо покращення кількісного і якісного кадрового складу НПП; 
− недостатню якість освітнього і наукового процесів, практичного навчання 

студентів; 
− неефективний навчально-методичний, науковий супровід освітнього процесу, 

використання застарілих форм навчання; 
− необхідність створення умов для проведення самостійної роботи студентів; 
− відсутність нових договорів та домовленостей про міжнародну співпрацю. 
За результатами доповіді деканів факультетів Вчена рада інституту постановляє: 
Схвалити основні тези доповідей деканів. Головними завданнями та шляхами 

опанування магістерськими програмами на 2017- 2018 н.р. визнати: 
1. Провести реорганізацію структурних підрозділів із врахуванням змін до 

Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, Переліку спеціальностей, за якими 
здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра таким чином: 

створити кафедру транспортних технологій на базі кафедри експлуатації машин і 
технічного сервісу та кафедри менеджменту та логістики; 

реорганізувати кафедри експлуатації машин і технічного сервісу та машин і 
обладнання АПВ в кафедру експлуатації машин і технічного сервісу; 

перейменувати кафедру менеджменту та логістики в кафедру менеджменту. 
2. Повною мірою реалізувати положення Закону України «Про вищу освіту» 

щодо поглиблення самостійності й відповідальності колективів факультетів та кафедр за 
всіма видами робіт. 

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

4. Запровадити постійно діючі курси англійської мови з підготовки студентів до 
здачі ЗНО для вступу до магістратури. 

5.  Підготувати й розмістити на навчально-інформаційній платформі «Моodle» 
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.3 Положення про атестацію 
електронного навчального курсу у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут». 

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

7.  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. 

8. 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. 

9. 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. 

10.  Сприяти науково-дослідній роботі серед студентів: забезпечити участь 
кращих студентів у ІІ турі всеукраїнських олімпіад, стипендіальних програмах, грантах; 
зосередити увагу на розробці наукових проектів для участі в конкурсах під керівництвом 
НПП інституту. 

11.  Активізувати діяльність щодо створення спільних наукових та методичних 
розробок науково-педагогічним персоналом інституту з науковцями базового закладу. 

12.  Сприяти захисту 2 докторських дисертацій (к.е.н., с.н.с. Іванько A.B., к.і.н., 
доцент Сидорович О.С.) та З кандидатських дисертацій (Дворник І.В., Дворник A.B., 
Македон Г.М.). 

13. Запровадити підготовку іноземних громадян у рамках співпраці з 
Індустріально-економічним коледжем ім. ак. Г.С. Сейткасимова (Республіка Казахстан). 

14.  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. 

15. Провести капітальний ремонт приміщень деканатів, приміщень 6 кафедр 
приміщень аудиторного та лабораторного фонду (військового кабінету; лабораторії 
взаємозамінності та стандартизації технічних вимірювань; лабораторії експлуатації машин 
і обладнання; лабораторії сільськогосподарських машин; лекційної аудиторії (№211); 
лабораторії фізики; аудиторії математики; лабораторії електроніки та мікросхемотехніки; 
лабораторії електротехнологій в агропромисловому виробництві; лабораторії хімії. 
 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     І.О.Демчук 
 


