
Рішення  

Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 26 квітня 2018 року (протокол №11) щодо доповіді в.о. декана факультету 

інженерії та енергетики Кушніренка Анатолія Григоровича про стан науково-

дослідної роботи, якість підготовки фахівців та розвиток матеріально-технічної бази 

факультету інженерії та енергетики у руслі виконання Плану заходів реалізації 

Програми "Голосіївська ініціатива – 2020"  
 

Заслухавши та обговоривши доповідь Кушніренка А.Г., Вчена рада відзначає: 

1. Організація навчального процесу на факультеті здійснюється згідно з вимогами 

діючих нормативних документів. 

2. Акредитовано спеціальність за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 141 

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". 

3. Кафедри факультету інженерії та енергетики забезпечені науково- педагогічними 

працівниками відповідно до ліцензійних вимог. 

4. Здійснюється науково-методична робота науково-педагогічними працівниками. 

5. На базі інституту факультетом інженерії та енергетики проведено міжнародну 

науково-практичну конференцію та всеукраїнську студентську конференцію. 

6. Студенти факультету інженерії та енергетики брали участь у II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади та всеукраїнської науково- практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених і зайняли треті місця. 

7. Проводиться профорієнтаційна робота з навчальними закладами закріплених 

районів, коледжами, ліцеями, училищами та ОС "Бакалавр" інституту щодо продовження 

навчання в магістратурі. 

 

Водночас Вчена рада констатує: 

1. Зменшення контингенту студентів денної та заочної форм навчання факультету 

інженерії та енергетики. 

2. Кафедри повільно поповнюються молодими кандидатами наук та докторами наук. 

3. Недостатню активність науково-педагогічних працівників у підготовці навчально-

методичних матеріалів, особливо для самостійної роботи студентів. 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Виконати планові показники прийому на навчання, включаючи прийом за 

контрактом. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., Герасименко В.П. 

Термін виконання: серпень 2018 року. 

2. Активізувати роботу кафедр факультету з метою покращення готовності НПП 

факультету до підготовки фахівців ОС “Магістр”. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

3. Підготувати справи для проведення акредитації ОС “Магістр”. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., Герасименко В.П. 

Термін виконання: травень-червень 2018 року. 

4. Залучати провідних науковців університетів, експертів, виробничників у освітній 

процес підготовки фахівців. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 



5. Збільшити кількість наповнених електронних навчальних курсів дисциплін 

платформи дистанційного навчання Moodle до показника не менше 60 % з кожної 

спеціальності. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

6. Видавати методичні вказівки до самостійної роботи студентів не менше п’яти по 

кожній кафедрі на рік, враховуючи зміни у навчальних планах та перехід на магістерські 

програми. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

7. Сприяти виданню наукових праць науково-педагогічних працівників у 

міжнародних науково-метричних виданнях. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

8. Залучати до наукової роботи студентів факультетів: до участі у науково-

прикладних дослідженнях кафедр, створенні технічних розробок, роботі конференцій, 

публікації результатів досліджень. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

9. Здійснювати оснащення та переобладнання лабораторій. Відповідальні: 

Кушніренко А.Г.. завідувачі кафедр.  

Термін виконання: серпень 2018 року. 

 

Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 

Cекретар                     О.В. Безпала 

 


