
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 28 вересня 2017 року (протокол №3) щодо доповіді 
завідувача електрифікованих технологій в аграрному виробництві, к.т.н., доцента 

Кушніренка Анатолія Григоровича щодо звіту кафедри електрифікованих технологій 
в аграрному виробництві, 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача електрифікованих технологій в 

аграрному виробництві, Вчена рада відзначає: 
1. Організація навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюється відповідно 

до вимог діючих нормативних документів. 
2. Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 12 наукових 

статей, 11 тез доповідей, 2 навчальні посібники та 1 методичну розробку; отримано 1 
патент на винахід. 

3. За участі науково-педагогічних працівників кафедри введено в дію науково-
дослідну лабораторію луб'яних та олійних культур (відділення хронометричного аналізу, 
фітотрон, пошарового аналізу) та розпочато ліцензування лабораторії; здійснено 
капітальний ремонт в лабораторії електроприводу (№ 205). Разом зі студентами 
виконуються роботи з капітального ремонту лабораторії електротехнологій та 
електроосвітлення в позанавчальний час. 

4. Укладено угоди про науково-дослідну співпрацю із ННЦ «Інститут механізації 
та електрифікації сільського господарства» НААН України, Миколаївським Національним 
аграрним університетом (МНАУ), Науково-навчальним центром прикладної  інформатики 
НАН України, м. Київ. 

5. Студенти під керівництвом викладачів кафедри щорічно беруть участь у ІІ турах 
Всеукраїнських студентських олімпіад (студент Тишина О. нагороджений дипломом ІІІ 
ступеня переможця Всеукраїнської студентської олімпіади із напряму підготовки 
«Енергетика та електротехнічні системи в АПК». 
 У той же час Вчена рада звертає увагу на: 

1. Недостатню активність членів кафедри у науковій роботі та підготовці 
навчально-методичних матеріалів, методичних розробок. 

2. Необхідність оновлення електронних курсів навчальних дисциплін освітнього 
ступеня бакалавра відповідно до діючих робочих програм та створення електронних курсів 
дисциплін освітнього ступеня магістра. 

3. Потребу в оновленні та модернізації лабораторної бази спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Вчена рада ухвалила: 
1. Звіт завідувача кафедри електрифікованих технологій в аграрному виробництві 

схвалити. 
2. Здійснити акредитацію напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та 

електротехнічні системи в АПК» (підготувати акредитаційну справу та подати її до 
Методичної ради університету та Вченої ради Університету) 
Відповідальні: Кушніренко А.Г. 
Термін виконання: до 25 жовтня 2017 року. 

3.Завершити підготовку методичного  забезпечення магістерської програми 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Відповідальні: Кушніренко А.Г., Герасименко В.П. 
Термін виконання: до 30 листопада 2017 року. 

4. Завершити ремонт лабораторного приміщення №213 та відновити лабораторію 
електротехнології в АПК 
Відповідальні: Кушніренко А.Г. 
Термін виконання: до 15 грудня 2017 року. 



5. Оновити електронні курсі дисциплін освітнього ступеня бакалавра та створити 
електронні курси дисциплін освітнього ступеня магістра. 
Відповідальні: НПП кафедри. 
Термін виконання: 30.12.2017. 

6. Підготувати проект біогазової установки. 
Відповідальні: Кушніренко А.Г., Дворник А.В. 
Термін виконання: до 30 листопада 2017 року. 

7. Здійснити ліцензування лабораторії луб'яних та  олійних культур. 
Відповідальні: Кушніренко А.Г. 
Термін виконання: до 30 листопада 2017 року. 

8. Підготувати діючу установку для визначення концентрації іонів у водних 
розчинах електролітів за винаходом для участі у виставках. 
Відповідальні: Кушніренко А.Г. 
Термін виконання: до 30 листопада 2017 року. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     І.О.Демчук 
 
 


