
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 05 лютого 2019 року року (протокол №6) щодо доповіді директора інституту 
Лукача Василя Степановича щодо підготовки до відзначення 125-ї річниці від дня 

заснування ВП НУБіП України 
Заслухавши та обговоривши доповідь директора інституту Лукача В.С., Вчена рада 

відзначає, що 1 липня 2020 року ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
буде відзначати 125 років з дня заснування,. 

Вчена рада ухвалила: 
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 125-ї річниці від дня 

заснування ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" у складі: голова 
оргкомітету  –  Лукач Василь Степанович, директор інституту; члени оргкомітету:Василюк 
Володимир Іванович, доцент кафедри агроінженерії; Гордіна Наталія Олегівна, завідувач 
бібліотеки; Демчук Ірина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи; Івановський Андрій Володимирович, заступник директора з адміністративно-
господарської роботи; Заверткін Анатолій Анатолійович, начальник відділу ТЗН, 
інформатизації та дистанційної освіти, голова профкому; Кушніренко Анатолій 
Григорович, в.о. декана факультету інженерії та енергетики; Сидорович Олександр 
Сергійович, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; Хомич Вікторія 
Іванівна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; Царук Наталія Георгіївна, в.о. 
декана факультету економіки, менеджменту та логістики. 

2. Утворити робочу групу для підготовки та випуску сувенірної ювілейної 
атрибутики у складі: голова групи  –  Литовченко Віктор Петрович, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін; члени групи: Безпала Ольга Василівна, старший 
викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; Заверткін Анатолій Анатолійович, 
начальник відділу ТЗН, інформатизації та дистанційної освіти; Македон Галина 
Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту. 

3. Утворити робочу групу для роботи з випускниками інституту у складі: голова 
групи  –  Василюк Володимир Іванович, доцент кафедри агроінженерії; члени групи: 
Литвин Ольга Миколаївна, архіваріус; Оніщук  Олександр Іванович, голова ради ветеранів 
інституту (за згодою); Федорина Тетяна Петрівна, завідувач кафедри загальноінженерних 
дисциплін. 

4. Утворити робочу групу для підготовки та видання ювілейної книги про інститут у 
складі: голова групи  –  Лукач Василь Степанович, директор інституту; члени групи: 
Гордіна Наталія Олегівна, завідувач бібліотеки; Грабовецький Олександр Іванович, 
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; Заверткін Анатолій 
Анатолійович, начальник відділу ТЗН, інформатизації та дистанційної освіти; Сидорович 
Олександр Сергійович, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; Хомич 
Вікторія Іванівна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

5. Утворити робочу групу для організації наукової конференції та представлення 
наукових досягнень у складі: голова групи –  Кушніренко Анатолій Григорович, в.о. декана 
факультету інженерії та енергетики; члени групи: Дворник Андрій Віталійович, асистент 
кафедри транспортних технологій; Ікальчик Микола Іванович, доцент кафедри 
агроінженерії; Стадник Вікторія Павлівна, старший викладач кафедри менеджменту. 

6. Утворити робочу групу для завершення Музею історії інституту у складі: голова 
групи  –  Царук Наталія Георгіївна, в.о. декана факультету економіки, менеджменту та 
логістики; члени групи: Гордіна Наталія Олегівна, завідувач бібліотеки; Сидорович 
Олександр Сергійович, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

7. Утворити робочу групу для завершення Музею Пам'яті і Гідності у складі: голова 



групи   –  Івановський Андрій Володимирович, заступник директора з адміністративно-
господарської роботи; члени групи: Заверткін Анатолій Анатолійович, начальник відділу 
ТЗН, інформатизації та дистанційної освіти; Кулик Василь Петрович, старший викладач 
кафедри загальноінженерних дисциплін; о. Сергій, настоятель собору Всіх Святих міста 
Ніжина (за згодою). 

8. Утворити робочу групу для завершення Музею Пам'яті і Примирення у складі: 
голова групи  –  Гордіна Наталія Олегівна, завідувач бібліотеки; члени групи: Шевченко 
Володимир Григорович, викладач ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" 
(за згодою); Шевченко Наталія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи ВП 
НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" (за згодою). 

9. Утворити робочу групу для завершення Музею хліба у складі: співголови групи  
–  Василюк Володимир Іванович, доцент кафедри агроінженерії; Литовченко Віктор 
Петрович, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; члени групи: Кириченко 
Ірина Михайлівна, провідний фахівець; Македон Галина Миколаївна, старший викладач 
кафедри менеджменту; Федорина Тетяна Петрівна, завідувач кафедри загальноінженерних 
дисциплін. 
 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 
 


