
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"  

від 01 березня 2019 року (протокол №7) щодо доповіді т.в.о. завідувача заступника 
директора з навчально-виробничої роботи Пунтуса Д.М. про результати  

фінансово-виробничої діяльності навчально-науково-виробничого підрозділу 
інституту 

Заслухавши та обговоривши доповідь Пунтуса Д.М., Вчена рада відзначає, що 
навчально-науково-виробнича діяльність є запорукою стабільного функціонування 
інституту. Практичне навчання здійснюється в навчально-науково-виробничому підрозділі, 
у якому діють навчально-виробничі лабораторії: рослинництва, тваринництва, технічного і 
технологічного обслуговування, переробки сільськогосподарської продукції з 
насіннєочисним комплексом та зерносушаркою, діагностування і ремонту. 

 
Так, у 2018 році досягнуто показники: 
у рослинництві: урожайність (ц/га): озимої пшениці 43,1; вико-вівса 31,1; гороху – 

6,2; кукурудзи на зерно 75,1. Середня урожайність становить 52,2 ц/га. Валовий збір 
зернових і зернобобових склав 2340 т. Валовий  дохід  від реалізації зернових  становив  
8558,8  тис. грн. з ПДВ; 

у  тваринництві: надій на 1 фуражну корову становив 5252 л; було вироблено 125,9 
т молока; виробництвом яса – 61,4 т; поголів'я свиней склало 50 голів; виробництво м'яса – 
56,3 ц. 

Загальна    сума    надходжень    від    виробництва    валової    продукції тваринництва 
в 2017 році склала 1106,9 тис. грн. 

У той же час Вчена рада звергає увагу на невирішені питання, зокрема те, що 
навчально-науково-виробничий підрозділ: 

- не є  сільськогосподарським виробником і відповідно не користується пільгами 
щодо оподаткування та кредитування; 

- не може брати короткострокові кредити для забезпечення технологічного процесу 
вирощування культур, а також довгострокові кредити для докорінного зміцнення і розвитку 
матеріально-технічної бази, зокрема у тваринництві, та в поліпшення бази для практичного 
навчання студентів; 

- має проблему реалізації вирощеної продукції рослинництва і тваринництва 
(низькі закупівельні ціни). 

 
Зважаючи на зазначене, Вчена рада інституту ухвалила:  
1. Розробити стратегію щодо оновлення бази практичної підготовки для 

студентів (Відповідальні: т.в.о. заступника директора з навчально-виробничої роботи 
Пунтус Д.М., в.о. заступника директора з навчально-виховної роботи Демчук І.О.,  в.о. 
деканів факультетів Кушніренко А.Г., Царук Н.Г.). 

2. Сформувати студентські загони для співпраці з навчально-науково-
виробничим підрозділом (Відповідальні: в.о. деканів факультетів Кушніренко А.Г., Царук 
Н.Г.). 

3. Поліпшити технологічне забезпечення молочного скотарства, запровадити 
комплекс профілактичних заходів для запобігання хворобам, покращити умови утримання, 
забезпечення збалансованої годівлі ВРХ  (Відповідальні: т.в.о. заступника директора з 
навчально-виробничої роботи Пунтус Д.М., завідувач лабораторії тваринництва Клименко 
О.М.). 

4. Розробити стратегію та заходи на 2019 рік щодо підвищення продуктивності 
в рослинництві та тваринництві із залученням інноваційних розробок (Відповідальні: т.в.о. 
заступника директора з навчально-виробничої роботи Пунтус Д.М., в.о. головного 
бухгалтера Бережняк В.В., завідувач лабораторії рослинництва Царук І.В., завідувач 
лабораторії тваринництва Клименко О.М.). 



5. Виконати завдання в рослинництві: упроваджувати ґрунтозахисні, 
енергозберігаючі технології з поступовим переходом до елементів органічного 
землеробства (максимальна біологізація землеробства з метою виробництва екологічно 
чистої продукції). Продовжити реалізацію напряму на відпрацювання технологій, які 
забезпечать у 2019 році досягнення показників: урожайність (ц/га): озима пшениця 46,3; 
кукурудза на зерно 81,4; соняшник 20,9; валовий збір зернової групи до 2400,7 т. 
(Відповідальні: т.в.о. заступника директора з навчально-виробничої роботи Пунтус Д.М., 
завідувач лабораторії рослинництва Царук І.В.).  

6. Виконати завдання у тваринництві: довести за рахунок упровадження 
сучасних технологій і механізації тваринницьких приміщень виробництво молока до 150 т 
та виробництво м'яса ВРХ до 60 ц, м'яса свиней до 88,6 ц, що дасть змогу отримати 
надходження коштів від продукції тваринництва в розмірі 1496,7 тис. грн. (Відповідальні: 
т.в.о. заступника директора з навчально-виробничої роботи Пунтус Д.М., завідувач 
лабораторії тваринництва Клименко О.М.). 

 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 

 



 


