Рішення Вченої ради ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 25 лютого 2020 року
(протокол №6) заступника директора з навчально-науково-виробничих питань
та інноваційно-господарської діяльності Івановського А.В. про результати
навчально-виробничої та наукової діяльності навчально-науково-виробничого
підрозділу інституту та адміністративно-господарської роботи
за 2020 та завдання на 2021 рік
Заслухавши та обговоривши доповідь Івановського А.В., Вчена рада відзначає, що
навчально-виробнича та наукова діяльність інституту зосереджена на навчально-наукововиробничому підрозділі, площа сільськогосподарських угідь складає 1072,01 га, в т.ч. ріллі
760,24 га. В рослинництві досягнуті високі виробничі показники із урожайності озимої
пшениці (36,4 ц/га), кукурудзи на зерно (81,4 ц/га), соняшнику (30,4 ц/га), кукурудзи на
силос (243,3 ц/га). Валовий збір озимої пшениці 655,2 т, виконання до 2019 року – 137 %;
кукурудзи на зерно 976,8 т, виконання до 2019 року – 122 %; соняшнику 668,9 т, виконання
до 2019 року – 204 %. Середньорічні надходження від науково-дослідної роботи на 1 НПП
за останні 3 роки склали 1 568 грн.
Впроваджуються інноваційно-ефективні технології на ННВП: висаджено 2 га малини,
вирощення культур овочевої групи зменшує вартість харчування студентів в інститутській
кафе-їдальні; для посіву озимої пшениці використовуються сучасні ефективні технології.
Навчально-виробничу діяльність піднято до інноваційно-технологічного рівня;
науково-дослідна робота вперше дала фінансові результати; потужно і всебічно
розвивається і зміцнюється матеріально-технічно база інституту.
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.
Зважаючи на викладене вище, Вчена рада інституту ухвалює план заходів на 2021
рік:
1. Завершення євроремонту коридору загально-інженерних дисциплін і
лабораторії теплотехніки та гідротехнічних випробувань
(відп.: Івановський А.В., Кушніренко А.Г., Василюк В.І., термін: березень 2021)
2. Завершення євроремонту та оснащення лабораторії с.г. машин
(відп.: Івановський А.В., Кушніренко А.Г., Мороз А.І., термін: березень 2021)
3. Зведення сходового маршу та облаштування сходової клітини
(відп.: Лукач В.С., Івановський А.В., Заверткін А.А., термін: до 30.11.2021)
4. Євроремонт коридору факультету агротехнологій та економіки
(відп.: Івановський А.В., Кулик В.П., термін: до 30.08.2021)
5. Завершення робіт із облаштування місця громадського користування (другий
поверх центрального корпусу)
(відп.: Івановський А.В., Кулик В.П., термін: до 01.03.2021)
6. Проведення євроремонту лабораторії електричних машин
(відп: Івановський А.В., Кушніренко А.Г., термін: травень 2021)
7. Облаштування пожежо-охоронної сигналізації
(відп.: Лукач В.С., Івановський А.В., Заверткін А.А., термін: березень-квітень 2021)
8. Облаштування системи відеоспостереження
(відп.: Лукач В.С., Івановський А.В., Заверткін А.А., термін: квітень-травень 2021)
9. Заміна стояків подачі води та водовідведення гуртожитків №2, №3

(відп.: Івановський А.В., Гончар Н.М., термін: до 30.07.2021)
10. Підготовчі роботи коридору спортивного залу
(відп.: Івановський А.В., термін: до 25.08.2021)
11. Капітальний ремонт кабінетів служби заступника директора з ННВП та ІГД.
(відп.: Івановський А.В., термін: до 25.08.2021)
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