
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 29 листопада 2018 року (протокол №4) щодо доповіді доцента кафедри 
агроінженерії Ікальчика Миколи Івановича про стан справ, напрями розвитку та 

наукова доповідь кафедри агроінженерії за ініціативною науковою тематикою 
 
Заслухавши та обговоривши доповідь доцента кафедри агроінженерії Ікальчика М.І., 

Вчена рада відзначає: 
1. За викладачами кафедри закріплені ініціативні теми зареєстровані в УКНДІ. 
2. За Ікальчиком М.І. закріплена ініціативна тема «Обґрунтування параметрів 

технологічних процесів та технічних засобів для прибирання гною». 
По даній темі ведеться належна робота, обґрунтовані параметри скреперної установки, 
розроблені та виготовлені скребки до скрепера скреперної установки для прибирання гною. 
Розроблені скрепери впроваджені в виробництво (про що є відповідні документи), в тому 
числі і в лабораторії тваринництва на ННВП ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут». 

3. За Морозом А.І. закріплена ініціативна тема «Обгрунтування параметрів робочих 
органів машин для енерго- та природозберігаючих технологій обробітку ґрунту». По даній 
тематиці проводяться експериментальні дослідження в господарсві, в с. Курінь 
Бахмацького району. 

4. За Демидком М.О. закріплена ініціативна тема «Розробка конструктивно-
технологічних основ використання альтернативних джерел енергії в тваринництві в умовах 
навчально-науково-виробничого підрозділу Відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний 
інститут". Ведуться дослідження. 

5. На стадії затвердження ініціативна тема Фришева С.Г. «Обґрунтування 
параметрів збирально-транспортного комплексу машин для цукрових буряків». 
Дослідження проводяться в господарстві «Цукровик» Прилуцького району. Ведуться 
дослідження. Є публікації по даній темі в фахових виданнях. 

6. На факультеті агроінженерії та енергетики, за активної участі викладачів кафедри 
агроінженерії була проведена «Всеукраїнська науково-практична конференція» «Аграрна 
наука та освіта в ХХІ столітті». За результатами конференції(17-18 травня) був випущений 
збірник наукових-праць №9. 

7. Був проведений І тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств». 

8. Студенти факультету агроінженерії та енергетики прийняли участь у ІІ турі 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Процеси, машини та обладнання 
агропромислових підприємств» в м. Кропивницьке. Студент Ярохно Ярослав посів ІІІ 
місце. 

9. Студент Ярохно Ярослав посів ІІІ місце у конкурсі наукових доповідей в м. 
Кропивницьке.  (Науковий керівник Ікальчик М.І.). 

10. Студент Руденко Олексій на VІІ Фестивалі студентської науки НУБіП 
звітував про роботу гуртка «Юний дослідник» (керівник доцент М.І. Ікальчик) та виступив 
з доповіддю «Вплив музики на збільшення виробництва молока у  корів». За підсумком був 
визнаний переможцем у номінації «Майбутнє української науки». 

11. Ікальчик М.І. прозвітував про стан справ по отриманні звання доцента, про 
своє стажування в Бидгощі (Польша) та взяв зобов’язання в цьому семестрі здати іспит з 
польської мови рівня В2, та отримати звання доцента. 

12. Студенти під керівництвом викладачів кафедри відвідують агропромислові 
виставки м. Києві. 

13. На кафедрі реалізуються елементи дуальної системи навчання. 
 



Разом з тим Вчена рада звертає увагу: 
1. Ініціативні теми бажано реалізовувати на ННВП ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут», а не за його межами. 
2. Активізувати роботу по друкуванню наукових праць. 

 
Вчена рада ухвалила: 

1. Роботу кафедри агроінженерії визнати задовільною. 
2. На засіданнях кафедр та методичних радах факультетів провести додаткову 

роз'яснювальну роботу про обов’язковість написання викладачами методичних 
вказівок та публікацій, і інших матеріалів. 

3. Активізувати роботу наукових гуртків. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 


