
План заходів з реалізації рішення  Вченої ради  
Національного університету біоресурсів і природокористування України  

від 27 вересня 2017 року щодо доповіді  
директора інституту, к.пед.н, доцента Лукача Василя Степановича  

про стан навчальної, наукової і виховної роботи та перспективи розвитку  
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

№ з/п Зміст заходу Дата 
виконання Виконавці 

1. Підвищення якості навчального процесу 

1.1 

Спільно з радою роботодавців інституту, 
представниками Студентської ради розробити 
дієву програму  поліпшення якості освіти в 
інституті 

Березень 
2018 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
Калінін А.В. 

1.2 
Ліцензування на підготовку фахівців за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
за спеціальністю 201 «Агрономія» 

Квітень 
2018 

Демчук І.О., 
Царук Н.Г., 

Лементарьов В.В. 

1.3 
Запровадження підготовки іноземних 
громадян зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування»  

Травень 
2018 

Демчук І.О., 
Царук Н.Г., 

Лементарьов В.В. 

1.4 

Створення на засадах партнерства з ПСП 
«Пісківське» та австрійською фірмою 
«Пьотінгер» навчально-практичного центру 
«Молоко Чернігівщини» із запровадженням 
дуальної системи навчання 

Травень 
2018 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Івановський А.В. 

1.5 

Створення, переоснащення та модернізація 11 
лабораторій, 8 кафедр та 2 деканатів 

Червень 
2018 

Лукач В.С., 
Івановський А.В., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г. 

1.6 

Забезпечення ефективного застосування 
електронних курсів дисциплін на базі 
платформи Moodleіз використанням 
елементів дистанційного навчання 

Лютий 
2018 

Демчук І.О., 
Заверткін А.А., 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г. 

1.7 

Запровадження курсів англійської мови для 
сприяння отримання викладачами та 
студентами сертифікатів рівня В2та 
викладання дисциплін англійською мовою 

Грудень 
2017 

Демчук І.О., 
Царук Н.Г., 

Безпала О.В. 

2. Науково-інноваційна діяльність інституту 

2.1 

Проведення 2 міжнародних, 2 всеукраїнських 
та 22 внутрішньовізівських науково-
практичних конференцій, 4 практичних 
семінарів та  5 круглих столів  

Протягом 
року 

Лукач В.С., 
Демчук І.О.,  

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г., 

завідувачі кафедр 

2.2 

Збільшення кількості статей у міжнародних та 
вітчизняних фахових виданнях, які мають 
імпакт-фактор або індекс цитування та 
входять в наукометричні бази даних Scopus, 
Web of Science.  
Здійснення моніторингу індексу Гірша за 
версією Scopus та Google Scolar 

Протягом 
року 

Демчук І.О.,  
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
завідувач кафедр 



2.3 

Розширення тематики досліджень науково-
дослідної лабораторії луб’яних та олійних 
культур у напрямі селекції коноплі з 
посиленими лікарськими властивостями 

Протягом 
року 

Кушніренко А.Г., 
Лайко С.М. 

2.4 
Запровадження обов’язкового стажування 
НПП на виробництві та у науково-дослідних 
установах (затвердити графік стажування) 

Лютий 
2018 

Демчук І.О., 
завідувачі кафедр 

3. Для покращення виховної роботи 

3.1 

Введення в дію «Музею історії інституту», 
«Музею пам’яті та гідності» та розробка 
екскурсійного маршруту для студентів та 
школярів області з метою популяризації 
історії рідного краю 

Травень 
2018 

Гордіна Н.О., 
Заверткін А.А. 

3.2 

Створення студентського центру з 
працевлаштування та поглиблення співпраці з 
молодіжними громадськими організаціями 
регіону 

Березень 
2018 

Демчук І.О., 
Македон Г.М., 
Калінін А.В. 

4. З метою активізації та розширення міжнародної діяльності 

4.1 

Підвищення мобільності студентів шляхом 
залучення їх до участі в міжнародних освітніх 
програмах ТЕМПУС-ТАСІС, Еразмус Мундус 
та інших 

Протягом 
року 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
Македон Г.М., 
Калінін А.В. 

4.2 

Створення Студентського координаційного 
центру для співпраці з Міжнародним центром 
НУБіП України та агентствами і 
рекрутинговими компаніями 

Березень 
2018 

Демчук І.О., 
Македон Г.М., 
Калінін А.В. 

5. Для оновлення матеріально-технічної бази 

5.1 

Провести планові поточні ремонти у 
навчальних корпусах і гуртожитках. 
Проведення ремонту другого поверху 
лабораторного корпусу № 1, сходових маршів 
центрального корпусу, приміщень бухгалтерії 
і господарської частини, завершити 
благоустрій прилеглих до навчального 
корпусу територій 

Протягом 
року 

Лукач В.С., 
Івановський А.В., 

Гескін Д.В. 

5.2 

Здійснення контролю за доведеними 
помісячними лімітами за тепло- та 
енергоносіями задля їх економії та 
раціонального використання, запровадження 
системи енергозбереження та досягнення 
економії електричної енергії 10 – 17 %, 
теплової енергії 8 – 15 % 
 

Протягом 
року 

Лукач В.С., 
Івановський А.В., 

Гескін Д.В. 

6. З метою забезпечення фінансової стійкості 

6.1 
Збільшення надходження коштів спеціального 
фонду до 17158,1 тис. грн., у тому числі від 
навчальної діяльності – 3027,1 тис. грн., 

Протягом 
року 

Лукач В.С., 
Івановський А.В., 

Пунтус Д.М., 



лабораторій рослинни-цтва та тваринництва – 
9148,3 тис. грн., їдальні – 2095,3 тис. грн., 
іншої госпо-дарської діяльності – 2887,4 тис. 
грн. 

Крисько Н.А. 

6.2 

Забезпечити долю надходжень спеціального 
фонду по відношенню до загального фонду 
протягом року до 0,97 – 1,15 грн. на одну 
гривню загального фонду 

Протягом 
року 

Лукач В.С. 

 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     І.О.Демчук 
 


