
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 31 жовтня 2017 року (протокол №4) щодо доповіді в.о. декана факультету 
економіки, менеджменту та логістики, к.е.н., доцента Царук Наталії Георгіївни про 
програму дій по виходу з кризи факультету економіки, менеджменту та логістики 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. декана факультету економіки, менеджменту 

та логістики, Вчена рада відзначає, що відкриття спеціальності 201 «Агрономія» є 
вимогою сьогодення, оскільки щороку зростає попит на ринку праці саме на спеціалістів з 
агрономії та агроінженерії. 

 
В той же час Вчена рада звертає увагу на: 

– нагальність активізації ролі кожного викладача кафедр у діяльності 
профорієнтації; 

– необхідність у підписанні договору з Індустріально-аграрним коледжем ім. акад. 
Г. Сейткасимова (Казахстан); 

– активізацію діяльності щодо проведення конференцій, написанні монографії та 
методичних розробок. 

–  
Вчена рада постановила: 

Затвердити Програму антикризових дій факультету економіки менеджменту та 
логістики: 

1. Рішуче поліпшити та вдосконалити профорієнтаційну роботу, урізноманітнити 
форми та методи її проведення, зосередити особливу увагу на роботі із сільською молоддю, 
випускниками ОКР «Молодший спеціаліст» навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в 
Чернігівській області та за її межами (Царук Н.Г., Стадник В.П., керівники робочих груп). 

2. Затвердити ліцензійну справу на право підготовки фахівців освітнього ступеня 
бакалавра спеціальності 201 «Агрономія» та навчальний план підготовки фахівців даної 
спеціальності (Царук Н.Г.). 

3. Підготувати справу для проведення акредитаційної експертизи на право 
підготовки фахівців ОС «Бакалавр» напряму підготовки 275 «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)» (Царук Н.Г., завідувачі кафедр). 

4. Виконати державне замовлення на підготовку фахівців, заповнення ліцензійних 
обсягів під час вступної кампанії (Царук Н.Г., завідувачі кафедр, члени приймальної 
комісії). 

5. Розпочати підготовку іноземців за ОС «Бакалавр» випускників Індустріально-
економічного коледжу імені академіка Г.С. Сейткасимова. 

6. Поліпшити кадровий склад кафедр факультету за рахунок сприяння захистові 
кандидатських та докторських дисертацій (Царук Н.Г., завідувачі кафедр). 

7. Створення лабораторії агрохімії та ґрунтознавства. 
Відповідальні: Москаленко О.В., доцент, кандидат хімічних наук; 
Стригун В.М., доцент, доктор сільськогосподарських наук; 
Сухар С.В., старший викладач кафедри аграрної економіки, кандидат 
сільськогосподарських наук. 
Термін: 1 лютого 2018 р. 
8. Створення лабораторії агротехніки. 
Відповідальні: Мороз А.І., доцент, кандидат технічних наук. 
Термін: квітень-травень 2018 р. 
9. Створення лабораторії якості і схожості зерна. 
Відповідальні: Сухар С.В., старший викладач кафедри аграрної економіки, кандидат 

сільськогосподарських наук. 
Термін: 20 березня 2018 р. 



10. Створення лабораторії виробництва основних видів продукції рослинництва. 
Відповідальні: Стригун В.М., доцент, доктор сільськогосподарських наук. 
Термін: 25 квітня 2018 р. 
11. Провести капітальний ремонт приміщень кафедр факультету та деканату 

відповідно до вимог підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» (Царук Н.Г., 
завідувачі кафедр). 

 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     О.В. Безпала 

 


