
Рішення  

Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"  

від 28 березня 2019 року (протокол №8) щодо звіту  в.о. завідувача кафедри 

загальноінженерних дисциплін Федорини Т.П. про стан справ, напрями розвитку 

кафедри загальноінженерних дисциплін та наукової доповіді за ініціативною 

науковою тематикою  
 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. завідувача кафедри загальноінженерних 

дисциплін Федорини Т.П., Вчена рада відзначає: 

1. Викладачі кафедри наполегливо працюють над своїми науковими та 

методичними напрямами роботи. 

2. За результатами рейтингу 2018 року кафедра займає І місце серед усіх кафедр 

інституту. 

3. За активної участі викладачів кафедри загальноінженерних дисциплін пройшла 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Аграрна наука та освіта в XXI столітті" 

(17-18 травня 2018 року), випущений збірник наукових-праць №9 та Міжнародна науково-

практична конференція "Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору України" (30 

листопада 2018 року), випущений збірник наукових-праць №10. 

4. . Професор Макаренко В.Д. має велику кількість напрацювань в галузі 

інноваційних технологій і матеріалів по забезпеченню надійності металоконструкцій 

довготривалої експлуатації в корозійних середовищах та залучає викладачів інституту до 

наукової співпраці. 

5. Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу та здійснюють 

роботу по зміцненню матеріально-технічної бази інституту. 

 

Разом з тим Вчена рада звертає увагу па: 

1. Необхідності активізувати роботу по участі в наукових виданнях ВАК "SCOPUS", 

"Web of Science". 

2. Участі студентів у олімпіадах та наукових конференціях інших навчальних 

закладів. 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Роботу кафедри загальноінженерних дисциплін визнати задовільно. 

2. Провести роботу по реконструкції та оновленню обладнання лабораторій 

кафедри, а саме: 

- оновлення обладнання та наочності лабораторії кафедри №109;  

- ремонт коридору кафедри та оснащення стендами (до 1.09.2019 р.). 

3. На засіданнях кафедри та науково-методичної ради факультету проводити 

роботу щодо необхідності участі викладачів кафедри у міжнародних наукових виданнях. 

4. Активізувати роботу по залученню студентів до участі в олімпіадах та науковій 

роботі. 
Відповідальні: заступник директора з адміністративно-господарської роботи Івановський 
А.В., в.о. декану факультету інженерії та енергетики Кушніренко А.Г., в.о. завідувача 
кафедри загальноінженерних дисциплін Федорина Т.П. 
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