
Рішення 
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 26 червня 2018 року (протокол №14) щодо доповіді відповідального секретаря 
приймальної комісії Лементарьова Валерія Васильовича про підготовку інституту до 

проведення прийому вступників у 2018 році  
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Лементарьова В.В., Вчена рада відзначає, що для здійснення прийому виконані такі 
заходи: 

1. Розроблені, погоджені та затверджені в установленому порядку Правила прийому 
на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" на 2018 рік. 

2. На підставі Правил прийому Приймальною комісією внесені до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти конкурсні пропозиції. 

3. Затверджений новий склад Приймальної комісії на 2018 календарний рік. 
4. Підготовлені інформаційні стенди. 
5. Підготовлені бланки документів відповідно до наказу МОН України  

від 16.02.2018 № 160. 
Разом з тим Вчена рада звертає увагу на: 
наявність непростих умов, у яких проходитиме вступна кампанія   

2018 року: 
1. Демографічна криза. 
2. Зменшення платоспроможності  населення. 
3. Підвищення конкуренції на ринку надання освітніх послуг. 
Вчена рада ухвалила: 
1. Проводити конкретну та ефективну профорієнтаційну роботу з метою залучення 

вступників з якісною шкільною підготовкою. Зобов'язати кожного науково-педагогічного 
працівника загітувати до вступу в інститут не менше трьох абітурієнтів.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.  
Термін: до 26.07.2018. 

2. Забезпечити виконання державного замовлення закритих конкурсних 
пропозицій та максимальне наповнення відкритих конкурсних пропозицій.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.  
Термін: до 07.08.2018. 

3. Забезпечити максимальне заповнення ліцензійного обсягу спеціальності 
201 "Агрономія".  
Відповідальні: в.о. декана факультету економіки, менеджменту та логістики Царук Н.Г., 
завідувач кафедри аграрної економіки Іванько А.В., науково-педагогічні працівники 
факультету економіки, менеджменту та логістики. Термін: до 23.08.2018. 

4. Забезпечити результативний прийом випускників: 
- коледжів на скорочений термін для здобуття освітнього ступеня бакалавра; 
- ОС  "Бакалавр" на освітньо-професійні програми підготовки фахівців  ОС "Магістр". 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.  
Термін: до 23.08.2018. 

5. Організувати роботу студентського активу з допомоги вступникам у виборі місця 
навчання ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут".  
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії Лементарьов В.В., голова 
студентської ради інституту Калінін А.В.  
Термін: до 23.08.2018. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     О.В. Безпала 


