
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 29 листопада 2018 року (протокол №4) щодо доповіді в.о. завідувача кафедри 
природничо-математичних дисциплін Кресан Тетяни Анатоліївни про результати 

анкетування студентів 
Заслухавши та обговоривши доповідь співголови комісії  Кресан Т.А. про результати 

анкетування студентів, Вчена рада відзначає: 
1. Було опитано 70% студентів денної форми навчання (329 осіб). 
2. 40% анкетованих найбільше хвилює нестача коштів на прожиття та можливість 

підробітку у вільний час, 25% опитаних хвилюють  умови проживання у гуртожитку. 
3. Більшість студенів (80% опитаних) інформацію про життя інституту отримують 

з офіційного сайту, 47% – від старост та одногрупників, 41% – від куратора групи. 
4. 91% анкетованих влаштовує навчальний процес. 
5. Умовами проживання в гуртожитку задоволені 70% проживаючих студентів. 
6. 85% опитаних студентів задоволені роботою куратора. 
7. 90% анкетованих високо оцінюють та помічають позитивні зміни в результатах 

роботи директорату інституту. 
8. Позитивні зміни в роботі студентської ради відмічають 60% студентів, що 

приймали участь в анкетуванні. 
9. 87% опитаних студентів факультету інженерії та енергетики та 89% студентів 

факультету економіки, менеджменту та логістики задоволені роботою деканів відповідних 
факультетів. 

Разом з тим Вчена рада звертає увагу на необхідність відповідального ставлення до 
своїх обов’язків членів комісій, які проводять анкетування студентів. 

Вчена рада ухвалила: 
1. Організувати співпрацю інституту з підприємствами та організаціями міста і 

району з метою забезпечення можливості підробітку студентів за спеціальністю у 
позанавчальний час. 

2. Покращити умови проживання студентів в гуртожитках шляхом підвищення 
температурного режиму (за наявності коштів). 

3. Підтримати висновки комісії:  
1) щодо виявленого під час анкетування високого рівня довіри студентів факультету 

інженерії та енергетики (87% опитаних) до в.о. декана факультету, Кушніренка А.Г., що 
підтверджує доцільність його перебування на посаді декана факультету та свідчить про 
можливість подальшого розвитку факультету інженерії та енергетики за керівництва 
Кушніренка А.Г. 

2) про визначену високу оцінку студентами  інституту (90% опитаних) результатів 
роботи директорату інституту, що безумовно вказує на її ефективність та правильність 
обраного курсу розвитку ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
відповідно до розробленого директором інституту, Лукачем В.С., плану заходів реалізації 
програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2016 – 2020 р.р. 
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