
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 31 травня 2018 року (протокол №12) щодо доповіді в.о. декана факультету 
економіки, менеджменту та логістики Царук Наталії Георгіївни з питання "Про 
якість підготовки фахівців та матеріально-технічну базу факультету економіки, 

менеджменту та логістики в ході виконання Плану заходів реалізації  
Програми "Голосіївська ініціатива – 2020" 

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

менеджменту та логістики Н.Г. Царук, Вчена рада відзначає: 
1. Організація освітнього процесу на факультеті здійснюється відповідно до 

вимог діючих нормативних документів. 
2. Завдяки підтримці директора інституту доцента Лукача В.С. в грудні 2017 

року ліцензовано спеціальність освітнього ступеня "Бакалавр" 201 "Агрономія". 
3. Протягом 2017-2018 н.р. науковий ступінь кандидата наук отримали 2 НПП 

факультету: Дворник І.В. та Македон Г.М. 
4. На базі інституту факультетом проведено 1 міжнародну науково-практичну 

конференцію та 1 всеукраїнську студентську конференцію. 
5. Для забезпечення нової спеціальності 201 "Агрономія" на другому поверсі 

лабораторного корпусу виділено 5 приміщень для створення лабораторій та кафедри 
агрономії. 

6. В другому семестрі силами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін було 
створено 2 нові кабінети. 

7. Проведено профорієнтаційну роботу: із навчальними закладами закріплених 
районів; із випускниками ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж", 
Борзнянського державного сільськогосподарського технікуму та Сосницького 
сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку щодо продовження навчання на 
факультеті економіки, менеджменту та логістики. 

8. Науково-педагогічними працівниками факультету в УКРІНТЕІ зареєстровано 
5 ініціативних науково-дослідних тем. 
Водночас Вчена рада констатує: 

1. Катастрофічне падіння контингенту студентів факультету (станом на 
01.07.2018 за ДФН навчається 127 осіб) при мінімальній кількості студентів для існування 
факультету – 200 осіб. 

2. Відсутність дієвих пропозицій з боку керівництва факультету щодо виведення 
факультету з кризи, бездіяльність кафедр та відсутність належної профорієнтаційної 
роботи. 

3. Низький рівень виконавської дисципліни та відповідальності завідувачів 
кафедр, що виявилося у систематичних пропусках ними засідань Вченої ради інституту. 

4. Нездоровий морально-психологічний клімат на факультеті. 
5. Недостатній рівень активності викладацького складу щодо видання публікацій 

у виданнях, включених до науково-метричних баз даних за кордоном, зокрема Scopus, Web 
of Science. 

6. Відсторонення деяких НПП факультету від створення навчальних лабораторій 
для спеціальності 201 "Агрономія". 
 

Вчена рада ухвалила: 
1. Здійснити протягом червня-липня профорієнтаційні заходи у закладах  

І-ІІ р.а. з метою забезпечення набору студентів ОС бакалавра за скороченим терміном 
навчання. 
Відповідальні: Царук Н.Г., завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: 15.07.2018. 



2. Виконати державне замовлення на підготовку фахівців, заповнення ліцензійних 
обсягів під час вступної кампанії. 
Відповідальні: Царук Н.Г., в завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: липень-серпень 2018 року. 

3. Провести акредитацію освітньої програми на право підготовки фахівців 
освітнього ступеня магістр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування та освітніх програм 
на право підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальностей 071 Облік і 
оподаткування; 073 Менеджмент; 275.03 Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті). 
Відповідальні: Царук Н.Г., завідувачі кафедр. 
Термін виконання: серпень-вересень 2018 року (для ОС магістра), грудень 2018 року (для 
ОС бакалавра). 

4. Здійснити аналіз кадрового складу кафедр факультету на основі звітів кафедр про 
виконання індивідуальних планів НПП, відвідування засідань Вченої ради інституту, 
виконання наказів директора, участі в житті інституту та врахувати аналіз при розподілі 
навчального навантаження на 2018-2019 н.р. 
Відповідальні: Царук Н.Г., завідувачі кафедр. 
Термін виконання: 28.08.2018. 

5. Визначити осіб з числа працівників факультету для проходження стажування на 
передових підприємствах області та направити їх для проходження стажування до кінця 
року. 
Відповідальні: Царук Н.Г., завідувачі кафедр. 
Термін виконання: грудень 2018 року. 

6. Перевіряти випускні бакалаврські, магістерські роботи на наявність плагіату,  
продовжити науково-інноваційні підходи до тематики та змісту магістерських робіт. 
Відповідальні: Царук Н.Г., завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 

7. Підготувати 4-5 студентів для  участі у ІІ етапі Всеукраїнських студентських 
олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 
Відповідальні: Царук Н.Г., завідувачі кафедр. 
Термін виконання: березень 2019 року. 

8. Завершити комплектації навчальних дисциплін електронними навчальними 
курсами на базі платформи "Moodle".  
Відповідальні: Царук Н.Г., завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: серпень 2018 року. 

9. Організувати роботу курсів з навчання роботі із спеціалізованою програмою "ІС-
ПРО", яка призначена для управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками та 
логістикою підприємств різних форм власностей. 
Відповідальні: Царук Н.Г., в.о. декана факультету економіки, менеджменту та логістики, 
Овчарик З.Д., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.  
Термін виконання: вересень 2018 – травень 2019. 

10. Завершити оснащення та ввести в дію: 
 лабораторію агрономії, ґрунтознавства та охорони ґрунтів. 
Відповідальні: Стригун В.М., д.с/г.н., доцент кафедри аграрної економіки. 
Термін виконання: 27 липня 2018. 
лабораторію оцінки якості і схожості насіннєвого матеріалу.  
Відповідальні: Сухар С.В., к.с/г.н., старший викладач кафедри аграрної економіки. 
Термін виконання: 27 липня 2018. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     О.В. Безпала 


