
Рішення  

Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"  

від 06 листопада 2019 року (протокол №3) щодо доповідей голів робочих груп про 

стан готовності та терміни завершення Музейного комплексу інституту 

 

Заслухавши звіти та інформацію голів робочих груп щодо стану готовності та 

термінів завершення Музейного комплексу інституту Вчена рада відзначає наступне: 

 Виступи голів робочих груп носили інформаційно-поверхневий характер і 

питання готовності, а особливо термінів завершення Музеїв, не були вказані. 

 Царук Н.Г. як голова робочої групи по завершенню Музею історії інституту 

взагалі відмовилася від виступу, висказавши цим зневагу до Вченої ради. Таким чином 

Царук Н.Г. самоусунулася від виконання обов'язків голови робочої групи, чим грубо 

порушила наказ по інституту № 19 від 05.02.2019 "Про відзначення 125-ї річниці від дня 

заснування ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут". В.о. завідувача 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сидорович О.С. не виявляє наполегливості та 

послідовності, необхідної для вчасного завершення музею. 

 У виступі голови робочої групи по завершенню Музею Пам'яті і Гідності 

Івановського А.В. не було чітко вказано дати завершення інсталяції Небесної Сотні та АТО. 

 Відсутність ініціативи і неорганізованість співголів робочої групи по створенню 

Музею хліба Василюка В.І. та Литовченка В.П. і безвідповідальне ставлення до створення 

проекту музею з боку членів робочої групи Македон Г.М. та Федорини Т.П. 

 

У той же час Вчена рада відзначає ініціативність, активність та добросовісне 

виконання своїх обов'язків завідувачем лабораторії інформаційно-освітніх технологій та 

засобів комунікації Заверткіним А.А., який фактично самотужки створив частину 

експозиції Музею хліба, хоча до складу робочої групи він не входить. 

 

Враховуючи вищезазначене Вчена рада постановляє: 

1. За безвідповідальне ставлення до своїх обов'язків як голови робочої групи по 

завершенню Музею історії Царук Наталії Георгіївни вивести її зі складу групи та 

призначити головою робочої групи Сидоровича Олександра Сергійовича; 

Робочій групі до 27 листопада 2019 року виготовити 4 інформаційні стенди; до 10 

грудня 2019 року – 2 інформаційні стенди; до 25 січня 2020 року – виготовити вітрини. 

2. Відзначити зроблені інформаційні стенди в Музеї Пам'яті та Гідності та 

рекомендувати завершити інсталяцію Небесної Сотні та АТО до 20 грудня 2019 року, 2 

інформаційні вітрини – до 14 січня 2020 року. 

3. Робочій групі по завершенню Музею хліба (Василюк В.І., Литовченко В.П.) – 

представити проект музею до 15 листопада 2019 року, ескіз кожної стіни – до 20 листопада 

2019 року, остаточне затвердження проекту Музею хліба – 27 листопада 2019 року. Вчена 

рада рекомендує робочій групі вести розробку ескізів поетапно.  
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