
Рішення  

Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 25 квітня 2019 року (протокол №9) щодо звіту в.о. декана факультету інженерії та 

енергетики Кушніренка А.Г. про стан науково-дослідної роботи, якість підготовки 

фахівців та розвиток матеріально-технічної бази факультету інженерії та енергетики у 

руслі виконання Плану заходів реалізації програми "Голосіївська ініціатива – 2020" 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. декана факультету інженерії та енергетики 

Кушніренка А.Г., Вчена рада відзначає: 

1. Організація освітнього процесу на факультеті здійснюється згідно з вимогами 

діючих нормативних документів. 

2. Акредитовано спеціальність за освітнім ступенем магістра за спеціальностями 

208 "Агроінженерія" та 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". 

3. Кафедри факультету інженерії та енергетики забезпечили на належному рівні 

захист магістерських робіт за спеціальностями 208 "Агроінженерія" та 141 

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; у співавторстві із студентами 

подано 5 заявок на винаходи та корисні моделі.  

4. Вдосконалюється науково-методична робота науково-педагогічними 

працівниками.  

5. На базі інституту факультетом інженерії та енергетики проведено міжнародну 

науково-практичну конференцію та всеукраїнську студентську конференцію. 

6. Студенти факультету інженерії та енергетики беруть участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських студентських олімпіад та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених і зайняли треті місця. 

7. Проводиться профорієнтаційна робота з навчальними закладами закріплених 

районів, коледжами, ліцеями, училищами та ОС "Бакалавр" інституту щодо продовження 

навчання в магістратурі. 

 

Водночас Вчена рада констатує: 

1. Зменшення контингенту студентів денної та заочної форм навчання факультету 

інженерії та особливо енергетики. 

2. Кафедри повільно поповнюються молодими кандидатами наук та докторами 

наук. 

3. Недостатню активність науково-педагогічних працівників у підготовці 

стартапівських та грантівських проектів. 

4. Відсутність "ради роботодавців" 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Виконати планові показники прийому на навчання, включаючи прийом за 

контрактом. 

Відповідальні: Кушніренко  А.Г., Дворник А.В. 

Термін виконання: серпень 2019 року. 

       2. Доукомплектувати лабораторію хімії та оснастити належним обладнанням. 

Відповідальні: Кушніренко  А.Г. 

Термін виконання: серпень 2019 року. 

3. Створити лабораторію точного землеробства. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г. 

Термін виконання: липень 2019 року. 

4. Залучати провідних науковців університетів, експертів, виробничників у освітній 

процес підготовки фахівців. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 



5. Впроваджувати на ННВП новітні інтелектуальні технології в управлінні та 

контролю роботи с.г. техніки. 

 Відповідальні: Дворник А.В. 

Термін виконання: протягом року. 

6.  Підготувати приміщення кафедри агроінженерії та кафедри транспортних 

технологій. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

7. Сприяти виданню наукових праць науково-педагогічних працівників у 

міжнародних науково-метричних виданнях. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

8.  Залучати до наукової роботи студентів факультетів: до участі у науково-

прикладних дослідженнях кафедр, створенні технічних розробок, роботі конференцій, 

публікації результатів досліджень. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

9. Оснастити та переобладнати лабораторію № 208. 

Відповідальні: Мороз А.І., Дворник А.В. 

Термін виконання: листопад 2019 року. 

10. Затвердити результати директорських контрольних робіт за І семестр 2018-2019 

навчального року, проаналізувати їх на засіданнях кафедр, спланувати заходи щодо 

підвищення рівня знань студентів через упровадження особистісно-орієнтованих, 

інноваційних, інформаційних технологій навчання в освітню діяльність викладачів, у тому 

числі комп’ютерних технологій, інтерактивних методів навчання тощо. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: липень 2019 року. 

 

Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 

Cекретар                     В.Ф. Ожема 

 


