
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 

"Ніжинський агротехнічний інститут" від 31 серпня 2020 року 

(протокол №1) щодо звіту про роботу Вченої ради в 2019-2020 н.р. та 

затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2020-2021 н.р. 

  

Заслухавши та обговоривши доповідь секретаря Вченої Ожеми В.Ф. Вчена рада 

відзначає: 

1. Робота Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних документів. 

2. Основні результати діяльності Вченої ради інституту протягом 2019-2020 н.р. 

наведено нижче: 

1) оцінка діяльності структурних підрозділів: 

Дата Підрозділ Доповідач Оцінка 

27.09.2019 Приймальна комісія  Кулик В.П. схвалено 

20.12.2019 Навчальна частина Демчук І.О. схвалено 

27.02.2020 
Бухгалтерія 

Планово-фінансовий відділ 

Бережняк В.В, 

Панченко О.Д. 
схвалено 

 

2) питання важливі для діяльності Інституту, що постійно розглядаються Вченою 

радою: 

29.08.2019 Про завдання колективу на 2019-2020 н. р. у ході виконання плану 

заходів з реалізації програми «Голосіївська ініціатива - 2020» 

Лукач В.С., 

Івановський А.В., 

Демчук І.О. 

Про роботу Вченої ради в 2018-2019 н. р. та затвердження плану 

роботи Вченої ради інституту на 2019-2020 н. р. 

Ожема В.Ф. 

Про структурні зміни підрозділів інституту, що забезпечують 

освітній процес 

Демчук І.О. 

Про затвердження ліцензійної справи з провадження діяльності за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 204 

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

Кушніренко А.Г. 

28.11.2019 
Про розгляд ліцензійної справи за спеціальністю 181 Харчові 

технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Кулик В.П. 

06.11.2019 Про результати анкетування студентів першого курсу  Ікальчик М.І. 

28.11.2019 

Про організаційно-технічну підготовку до проведення конкурсу 

«День механіка» 

Ікальчик М.І. 

Про роботу Студентської ради та розвиток студентського 

самоврядування в Інституті  

Гомоляко Р.А. 

06.11.2019 Про покращення якості проведення лабораторних та практичних 

робіт та роль викладача факультету у підвищенні якості освітнього 

процесу  

Кулик В.П., 

Кушніренко А.Г. 

Про створення лабораторії агрохімії, ґрунтознавства та безпеки 

ґрунтів та лабораторії якості с.-г. продукції  

Семеніхін А.В. 

Про стан готовності та терміни завершення Музейного комплексу 

інституту 

Івановський В.А., 

Гордіна Н.О., 

Литовченко В.П. 

06.11.2019 Про ювілейне видання - книгу, інформаційно-рекламне видання та 

іншу друковану продукцію до 125-річчя навчального закладу 

Демчук І.О., 

Хомич В.І. 



Про виготовлення сувенірної продукції до 125-річчя навчального 

закладу 

Литовченко В.П. 

27.02.2020 
Про підготовку до 125-річчя навчального закладу  Лукач В.С., 

Демчук І.О. 

03.07.2020 
Про відзначення 125-річчя від дня заснування навчального закладу  Лукач В.С. 

27.09.2019 
Про готовність матеріально-технічної бази інституту та структурних 

підрозділів до роботи в зимовий період  

Івановський А.В. 

20.12.2019 
Розгляд та затвердження Правил прийому на навчання до ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут» в 2020 році  

Кулик В.П. 

18.05.2020 
Про внесення змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти в 

2020 році 

Кулик В.П. 

28.01.2020 Про шляхи надходжень до спеціального фонду за результатами 

наукових та науково-технічних робіт за господарськими договорами 

та за результатами надання наукових послуг  

ДемчукІ .О., 

Кушніренко А.Г., 

Панченко О.Д. 

Про індексацію вартості навчання на 2020 рік  Панченко О.Д. 

03.07.2020 Про затвердження рейтингу НПП та кафедр за 2019-2020 н.р.  Демчук І.О. 

Про особливості формування штатного розпису на 2020-2021 н.р.  Панченко О.Д. 

Затвердження освітніх програм і навчальних планів підготовки 

бакалавра та магістра 

Кулик В.П.,  

Кушніренко А.Г. 

Про завершення навчального року 2019-2020 та стан розробки 

електронних навчальних курсів  

Демчук І.О. 

Стан та перспективи розвитку спортивно-масової роботи в інституті  Заболотній О.А. 

 

3) обрано на посади за таємним голосуванням: 

3.1) професора кафедри – 2 особи по кафедрах: 

- агроінженерії – Демидко М.О. 

- бухгалтерського обліку і оподаткування –  Сук П.Л.. 

3.2) доцента кафедри – 12 осіб по кафедрах: 

- загальноінженерних дисциплін – Литвинов О.І., Шейко Н.В.,  

- агроінженерії – Василюк В.І., Мороз А.І.,  

- аграрної економіки – Іванько А.В., Шевяков Ю.М. 

- бухгалтерського обліку і оподаткуванням– Новодворська В.В., Царук Н.Г. 

- соціально-гуманітарних дисциплін – Сидорович О.С. 

- транспортних технологій – Білокобила Є.Ю., Кушнаьов С.А. 

- електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – Олійник П.В.  

3.3) старшого викладача – 5 осіб по кафедрах: 

- загальноінженерних дисциплін – Кулик В.П. 

- аграрної економіки – Дворник І.В., Міщенко І.П. 

- менеджменту – Македон Г.М. 

- електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – Лементарьов В.В. 

3.4) асистента – 3 особи по кафедрах: 

- кафедри обліку і оподаткування – Бережняк А.І. 

- транспортних технологій – Дворник А.В. 

- електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – Герасименко В.П. 

 

4) Затверджено 6 Положень, 2 Плани роботи, 1 Правила прийому, 1 Порядок 



№ 

з/п 
Назва документу 

Дата прийняття 

і № протоколу 

1.  Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

29.08.2019, № 1 

2.  Комплексний план виховної роботи на 2019-2020 н.р. Відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

3.  План роботи студентської ради та студентського профбюро  на 2019-2020 н.р. 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

4.  Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної 

безпеки працівників та студентів у ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

28.11.2019, № 4 

5.  Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх 

програм у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів 

і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

28.01.2020, № 6 

6.  Положення про екзамени та заліки у Відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

7.  Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти у 

Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

8.  Положення про розробку інструкцій з охорони праці у Відокремленому 

підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

9.  Положення про архів Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

10. 1 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» на 2020 рік 

20.12.2019, № 5 

11. 1 Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році 18.05.2020, № 8 

 

5) надано рекомендації щодо друку: 

- одноосібних монографій – 6; 

- навчальних посібників – 14; 

- збірників наукових праць за результатами наукових конференцій – 4. 

6) частка рішень Вченої ради, введених в дію наказом директора, в загальній 

кількості основних питань засідань Ради – 100 %. 

 

У той же час Вчена рада звертає увагу на: 

 необхідність включення до плану роботи Вченої ради на наступний рік звітів по 

основним напрямам наукових досліджень в інституті; 

 недостатній контроль за ходом виконання рішень Вченої ради з боку керівників 

навчальних підрозділів; 

 несвоєчасне подання матеріалів секретарю Вченої ради доповідачами, що 

сповільнює роботу Вченої ради. 

 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада інституту ухвалила:  
1. Доповідь секретаря Вченої ради Ожеми В.Ф. про виконання роботи Вченої ради 

інституту за 2019-2020 н.р. схвалити. 



2. Розглянути на науково-методичних радах факультетів перелік питань, які 

вимагають включення до Плану роботи Вченої ради на наступний рік та подати відповідні 

пропозиції секретарю Вченої ради. 

Відповідальні: декани факультетів. 

Термін виконання: 04 вересня 2020 року. 

3. Затвердити план роботи Вченої ради на 2020-2021 н.р. 

Відповідальні: Демчук І.О. 

Термін виконання: 09 вересня 2020 року. 

4. За необхідності оновлювати інформацію про Вчену раду на сайті інституту та 

висвітлювати основні результати її роботи. 

Відповідальні: Демчук І.О., Заверткін А.А. 

Термін виконання: постійно. 

 

Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 

Cекретар                     В.Ф. Ожема 

 


