
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України  
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 28 квітня 2021 року  

(протокол №8) щодо звіту декана факультету агротехнологій та економіки Кулика 
В.П. про стан науково-дослідної роботи, якість підготовки фахівців та матеріально-

технічну базу факультету агротехнологій та економіки 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь Кулика В.П., Вчена рада відзначає: 
- факультет агротехнологій та економіки здійснює підготовку здобувачів за 

освітнім ступенем бакалавра за спеціальностями:  
071 «Облік і оподаткування» з ліцензованим обсягом за денною формою навчання 

45 осіб, за заочною – 20 осіб; 
073 «Менеджмент» з ліцензованим обсягом за денною формою навчання 30 осіб, за 

заочною – 25 осіб; 
201 «Агрономія» з ліцензованим обсягом за денною формою навчання 38 осіб, за 

заочною – 12 осіб; 
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» з ліцензованим 

обсягом за денною формою навчання 30 осіб, за заочною – 10 осіб; 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) з ліцензованим 

обсягом за денною формою навчання 22 особи, за заочною – 8 осіб. 
- факультет здійснив перший набір студентів за спеціальністю 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва.  
- кафедри факультету забезпечені науково-педагогічними працівниками згідно 

з ліцензійними вимогами. 
- для якісної організації освітньо-наукової роботи на факультеті залучаються 

провідні фахівці НУБіП України.  
- на базі інституту факультетом проведено 1 міжнародну науково-практичну 

конференцію та 1 всеукраїнську студентську конференцію. 
 
Водночас Вчена рада констатує, що: 
1. Зменшення контингенту студентів факультету, у тому числі осіб, що 

навчаються за умов контракту. 
2. Необхідність розширення переліку спеціальностей, за якими 

здійснюватиметься підготовка фахівців. 
3. Необхідність покращення практичної підготовки студентів як визначальної 

складової формування конкурентоспроможного фахівця. 
4. Недостатній рівень активності викладацького складу щодо видання 

публікацій у науково-метричних базах даних за кордоном, зокрема Scopus, Web of Science. 
5. Потребує подальшого зміцнення матеріально-технічна база, оснащення 

навчальних лабораторій відповідним обладнанням. 
 
Вчена рада ухвалила: 
1. Рішуче поліпшити та вдосконалити профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх 

та професійних навчальних закладах, урізноманітнити форми та методи її 
проведення. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 

2. Забезпечити якісну підготовку фахівців набору 2021 року освітнього ступеня 
бакалавр  та магістр згідно з вимогами стандартів вищої освіти, що базуються на 
компетентнісному підході з урахуванням необхідності посилення практичної 
підготовки студентів 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 



3. Поліпшити кадровий склад кафедр факультету за рахунок отримання вчених 
звань (Македон Г.М., Дворник І.В., Стадник В.П., Безпала О.В., Махмудов І.І). 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 

4. Запровадити практику обов’язкового проходження стажування науково-
педагогічних працівників на базі передових підприємств (організацій, установ) із 
метою підвищення світогляду та рівня практичної підготовки за окремими 
спеціальностями. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 

5. Підвищити кількісні та якісні показники наукових публікацій науково-
педагогічних працівників у іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, які 
індексуються науково-метричних базах Scopus, Web of Science.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 

6. Забезпечити виконання вимог до якості випускних бакалаврських і магістерських 
робіт шляхом перевірки наукових, навчально-методичних, магістерських, 
бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату,  продовжити науково-
інноваційні підходи до тематики та змісту магістерських робіт. 

Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: постійно. 

7. Постійно оновлювати електронні навчальні курси на базі платформи програми 
"Moodle".  

Відповідальні: Завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 

8. Запровадити практику залучення студентів магістратури до виконання науково-
дослідних робіт кафедр з обов'язковою їх участю і виступами на наукових 
конференціях та публікацією матеріалів дослідження 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін виконання: постійно. 
 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 
 


