
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 30 серпня 2018 року (протокол №1) про  завдання колективу на 2018-2019 
навчальний рік у ході виконання плану заходів з реалізації програми  

"Голосіївська ініціатива - 2020"  
 
Вчена рада зазначає, що в країні склалася напружена демографічна та соціально-

економічна ситуація, пов’язана із агресією з боку Росії, економічною кризою, глобальною 
конкуренцією, що веде до ослаблення університетської освіти і науки. Все це вимагає 
надзвичайних, нетрадиційних зусиль від всього колективу, кожного науково-педагогічного 
працівника та студента Інституту.  

Вчена рада відзначає, що Інститут попри всі виклики і загрози динамічно розвивається, 
обравши новий освітньо-науковий курс, реалізуючи стратегічну мету й ціль, визначені 
Законом України «Про вищу освіту» і планом заходів з реалізації Інститутом Програми 
розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2020».  

До Інституту прийнято 256 осіб, у т. ч. 185 осіб за денною формою навчання та 71 
особа за заочною; за освітнім ступенем бакалавра – 148 осіб, магістра – 108.  

У 2017/2018 н.р. в Інституті підготовлено й випущено 232 фахівця, у т.ч.: 52 
спеціаліста, 180 бакалаврів.  

За звітний період проведено ліцензування нової бакалаврської спеціальності 201 
«Агрономія», та вже цього року здійснено перший набір на основі ПЗСО: 12 осіб на денну 
форму навчання.  

Акредитовано 2 спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти ступеню «Бакалавр» 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 275.03 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)». Упорядковуються бази проведення практичного навчання 
студентів.  

5 студентів Інституту стали призерами Всеукраїнських олімпіад, (в минулому році – 2 
особи). Беззаперечним лідером є студенти факультету інженерії та енергетики.  

Послідовно зміцнюється матеріально-технічна база інституту.  
Придбано сучасну і оновлено техніку: 
− компактомат К 600PS FARMET (Чехія) 900 тис. грн. 
− сівалка КЛЕН  (Україна) 102 тис. грн. 
− кормозмішувач СРВ-8 (Білорусь) 198 тис. грн. 
Виконано ремонтних робіт на загальну суму 905 тис. грн., усі ремонтні роботи були 

виконані власними силами та на засадах благодійництва. 
У минулому році бібліотека поповнилася більш як 400 примірниками навчально-

методичної та наукової літератури на суму майже 20 тис. грн. та 57 періодичними виданнями 
на суму більше 35 тис. грн.  

За минулий рік удосконалювалось морально-патріотичне, фізичне виховання студентів. 
Більше 70 студентів залучено до постійної участі в художніх колективах. До спортивно-
масових заходів упродовж минулого року було залучено понад 90 студентів у 7 збірних 
командах з різних видів спорту.  

Вченою радою Інституту, директоратом, колективами факультетів, приділяється 
необхідна увага розвитку наукової, діяльності. Науковцями Інституту виконуються 
дослідження за 15 ініціативними темами, зареєстрованими в ДУ УКРІНТЕІ. 

Колектив Інституту гідно представив свої здобутки під час святкування 120-річчя з дня 
заснування НУБіП України, популяризації Інституту сприяла участь у Всеукраїнському 
фестивалі «Відродження села, його духовності і культури». На базі Інституту постійно 
проводяться культурні, виховні та спортивні заходи, зокрема, осінній благодійний 
студентський бал, конкурс краси «Містер та Міс НАТІ», щорічний фестиваль «Голосіївська 
весна», тематичні вечори та концерти. 



За минулий рік опубліковано 137 наукових статей, з них 55 у фахових виданнях 
України, 67 тез доповідей, 4 підручники та 17 навчальних посібників, 17 монографій та 38 
методичних рекомендацій. Отримано 1 патент на винахід та 3 патенти на корисну модель.  

Здійснено заходи щодо збереження і розвитку підготовки науково-педагогічних кадрів. 
В аспірантурі навчається 2 особи, докторантурі – 1 особа, здобувачів – 4 особи. Захищено 2 
кандидатські дисертації.  

Вчена рада зазначає, що у навчально-науково-виробничому підрозділі Інституту 
налагоджене практичне навчання студентів та дослідницька робота, спостерігається 
стабільний ріст виробничих та фінансових показників. За 8 місяців реалізовано с./г. продукції 
на суму біля 3,6 млн. грн., що на 0,8 млн. грн. більше, ніж за цей же період минулого року. 
Урожайність озимих зернових культур склала 43,1 ц/га, що на 2,6 ц/га вище минулого року. За 
8 місяців поточного року Інститут посів перше місце серед відокремлених підрозділів НУБіП 
України по середньодобовому надою молока на 1 фуражну корову. 

Посилилась міжнародна діяльність Інституту, налагоджена співпраця із 3 
установами. За 2017/2018 навчальний рік 7 викладачів взяли участь у міжнародних заходах, 
19 студентів пройшли навчально-виробниче стажування за кордоном.  

Фінансово-господарська діяльність  
Продовжується робота з удосконалення фінансово-господарського механізму на 

принципах раціонального використання коштів та енергоефективності.  
У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що якість освітнього і наукового 

процесів, практичного навчання, побутові умови студентів потребують постійного 
удосконалення. Життя вимагає перегляду програм підготовки, посилення практичної, 
технологічної, економічної та англомовної складових.  

Незважаючи на започатковані в останні роки заходи по укрупненню кафедр, 
підсиленню їх дієвості, колективи багатьох із них живуть по старинці, ще не стали сучасними 
центрами освітньої, наукової роботи, в силу своєї дрібності та не спроможні виконувати 
поставлені завдання.  

Ще слабко працюють науково-методичні ради факультетів,  кафедри ведуть науково-
дослідну роботу на низькому рівні, про що свідчить відсутність наукової тематики, що 
ведеться за рахунок державних коштів чи інших замовників. Навчально-виробничі лабораторії 
кафедр не працюють в напряму надання платних наукових послуг. Не скрізь ефективно 
працює наставництво, часто молоді викладачі залишаються самі із своїми проблемами. 
Відсутній механізм підвищення інноваційної, практичної складової підготовки науково-
педагогічних працівників.  

Недостатньо ефективними є методи профорієнтаційної роботи, в результаті чого на 
окремі спеціальності Інституту вступають студенти з низьким рівнем фундаментальної 
підготовки.  

Гострою проблемою залишається організація роботи та модернізація матеріально-
технічної бази навчальних та наукових лабораторій факультетів, зокрема економіки, 
менеджменту та логістики, а також низки кафедр – аграрної економіки, транспортних 
технологій. 

Більшої уваги керівництва факультетів, завідувачів кафедр та керівників науково-
дослідних робіт потребує поєднання освітнього і наукового процесів, розвиток студентської 
науки, залучення молоді до виконання проектів, участі у розробці стартапів, у всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.  

Постійної уваги потребують соціальна робота, умови проживання студентів у 
гуртожитках, якість харчування. Потребують реконструкції спортивні майданчики та 
площадки. Органи студентського самоврядування спільно з Профспілкою мають активніше 
приймати участь у облаштуванні побуту та дозвілля студентів.  

 
Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ:  
Основними напрямками діяльності на 2018-2019 н.р. вважати:  



І. Загальноінститутські завдання:  
вважати головним завданням для всього колективу – підвищення якості освітнього, 

наукового процесів шляхом постійної турботи про науково-педагогічні кадри, підвищення їх 
кваліфікації, обов’язкового проходження стажування на виробництві, сприяти дієвій 
самоосвіті;  

– реалізація в повній мірі положень Закону України «Про вищу освіту» щодо 
поглиблення їх професійності і самостійності, через відповідальність колективів факультетів 
й кафедр;  

– забезпечення підвищення показників в рейтингу серед ВП ЗВО університету ;  
– посилення співпраці з виробництвом та бізнесом шляхом створення спільних  

наукових та освітніх проектів для підвищення освітньої діяльності Інституту: узгодження 
навчальних планів, тематики курсових, бакалаврських і магістерських випускних робіт, 
продовження створення на кожній кафедрі навчально-науково-інноваційних, практичних 
Центрів;  

– оптимізація системи планування та управління фінансовими ресурсами, 
удосконалення системи контролю за раціональним використанням коштів, посилення роботи 
внутрішнього аудиту;  

– підвищення практичної та дослідницької складової, ефективності досліджень у 
навчально-науково-виробничому підрозділі.  

ІІ. В освітній, морально-естетичній та виховній діяльності:  
– оновити форми і методи підготовки фахівців шляхом посилення впливу результатів 

наукових досліджень на якість освітнього процесу;  
– на виконання статті 7 Закону України «Про вищу освіту» провести акредитацію 

освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» для усіх 
спеціальностей;  

– започаткувати підготовку фахівців спеціальності «Менеджмент» зі спеціалізацією, 
спрямованою на розвиток децентралізації; 

– для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи створити у 2018-2019 н.р. 
на базі Інституту центри, забезпечити в них роботу гуртків – юний біолог, юний технік, юний 
математик та інші;  

– запровадити в магістратурі елементи дуальної освіти, усунути дублювання 
дисциплін та дотримуватись логічної послідовності їх викладання, розроблення унікальних 
бакалаврських програм підготовки за скороченим терміном навчання, розширення механізмів 
реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін;  

– забезпечити подальший розвиток дистанційного навчання шляхом наповнення й 
підтримки в актуальному стані електронних курсів дисциплін на навчальному порталі 
Інституту, розміщення актуальних версій робочих програм дисциплін на сайтах кафедр; 
забезпечення вільного доступу до електронних версій підручників та посібників, підвищення 
якості викладання лекцій через започаткування їх відеозаписів та проведення відео-контролю;  

– продовжити вдосконалення методів та форм самостійної роботи студента;  
– забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчально-методичною літературою, 

програмним забезпеченням, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, 
виділяти кошти для друку сучасних навчальних посібників і підручників, у т.ч. в електронній 
формі, ширше використовувати сучасні інформаційні технології, хмарні технології;  

– оптимізувати підготовку магістерських робіт, збільшення частки власних досліджень 
студентів, попередження плагіату, раціонального зменшення загального об’єму випускної 
роботи, використання системи «Антиплагіат», уникнення дублювання тематик випускних 
робіт, розвивати практику участі магістрів у наукових ініціативних тематиках;  

– активізувати роботу різноманітних курсів іноземних мов з метою досягнення 
студентами рівня володіння іноземною мовою не нижче рівня В1, а викладачами – не нижче 
В2;  



– забезпечити моніторинг якості освітнього процесу на основі використання сучасних 
комп’ютерних технологій;  

– систематично здійснювати контроль знань студентів, у тому числі через ЗНО, 
розробити необхідні засоби незалежного контролю;  

– сприяти подальшому використанню електронних засобів навчання в 
профорієнтаційній роботі; 

– особливу увагу приділяти самостійній роботі студентства, брати участь у роботі 
Школи лідерства НУБіП України та стартап школі;  

– відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» проводити щорічне 
оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Інституту;  

– сприяти розвитку студентського самоврядування, підтримати започатковані у 
попередні роки культурні, спортивні, інтелектуальні конкурси, підвищити ефективність 
роботи студентських рад гуртожитків;  

– забезпечити неухильне дотримання науково-педагогічними працівниками Етичного 
кодексу, а юнаками і дівчатами – Присяги студента Інституту.  

ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:  
– постійно здійснювати пошук і розвиток нових та перспективних напрямів 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;  
– активізувати роботу редакційних колективів у напрямі реорганізації і входження 

інститутських наукових видань до фахових видань; збільшити на третину кількість наукових 
публікацій вчених;  

– активізувати залучення до навчання в аспірантурі НУБіП України переможців і 
призерів міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських 
наукових робіт;  

– забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності та системного підходу 
до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в науково-освітньому просторі;  

– започаткувати проведення Днів поля за участю вітчизняних та іноземних фірм, 
стимулювати інтерес студентів у виробничих процесах шляхом створення тимчасових 
об’єднань, груп для вирішення виробничих завдань з відповідною оплатою. 

IV. У міжнародній діяльності:  
– розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників для викладання дисциплін іноземною мовою та супровід впровадження 
інтенсивних технологій вивчення іноземних мов;  

– продовжити роботу над розширенням баз практик за кордоном. 
V. Зміцнення матеріально-технічної бази Інституту:  
−  увести в дію музеї "Історії інституту" та "Гідності і пам'яті";  
− сходовий марш до факультету економіки, менеджменту та логістики; 
− провести капітальний ремонт: 

• нових приміщень бухгалтерії (Відповідальні: Івановський А.В., заступник директора 
з адміністративно-господарської роботи, термін виконання – 01.07.2018); 
• приміщень господарської частини; 
• приміщень аудиторного та лабораторного фонду агротехніки та 
сільськогосподарських машин (№208); лекційної з математики та фізики (№220); військового 
кабінету (№137); приміщень 6 кафедр та 2 деканатів); 
• місця громадського користування на другому поверсі (факультет економіки, 
менеджменту та логістики). 

− провести благоустрій прилеглої до навчального корпусу території; 
− запровадити систему енергозбереження та досягти економії електричної енергії 10-

17%, теплової енергії 8-15% (до початку опалювального сезону): 
• модернізація системи опалення: заміна стояків зі старими трубами на 
поліпропіленові, заміна радіаторів опалення з більшою тепловіддачею, встановлення 
термостатичних вентилів; 



• заміна вікон на енергозберігаючі з утепленням відкосів для зменшення втрат тепла;  
• модернізація системи водопостачання та водовідведення гуртожитків; 
• модернізація системи освітлення гуртожитків: перехід на світлодіодне освітлення, 
встановлення датчиків руху в коридорах та датчиків освітленості на прилеглих територіях. 

 
 

Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 

Cекретар                     В.Ф. Ожема 


