
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 30 серпня 2021 року 

(протокол №1) щодо звіту про роботу Вченої ради в 2020-2021 н.р. та 
затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2021-2022 н.р. 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь секретаря Вченої Ожеми В.Ф.  

«Про роботу Вченої ради в 2020-2021 н.р. та затвердження плану роботи Вченої ради 
інституту на 2020-2022 н.р.» 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 2020-2021 н.р. 
наведено нижче: 

1) заслухано та надано оцінку діяльності 4 структурних підрозділів; 
2) розглянуто та прийнято рішення з 34 питання важливих для діяльності Інституту; 
3) обрано на посади за таємним голосуванням: 
– професора кафедри – 3 особи; 
– доцента кафедри – 8 осіб; 
– старшого викладача – 3 осіб; 
– завідувача кафедри – 1 особа. 
4) надано рекомендації щодо присвоєння вчених звань: доцента – 1 особа, професора 

– 1 особа; 
5) розглянуто та затверджено 11 Положень, 2 Плани роботи, 1 Правила прийому. 
6) надано рекомендації щодо друку: монографій – 1; навчальних посібників – 16; 

навчально-методичних – 11; збірників наукових праць за результатами наукових 
конференцій – 4. 

Частка рішень Вченої ради, введених в дію наказом директора, в загальній кількості 
основних питань засідань Ради – 100 %. 

3. Визначені основні напрями роботи Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський 
агротехнічний інститут" на 2020-2022 навчальний рік (проєкт плану роботи Вченої ради 
додається). 

У той же час Вчена рада звертає увагу на: 
− необхідність оперативного оновлення інформації щодо Вченої ради та її засідань 

на сайті інституту; 
− 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 роботу Вченої ради в 2020-2021 

н.р. та затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2021-2022 н.р. схвалити. 
2. Розглянути на методичних радах факультетів перелік питань, які вимагають 

включення до Плану роботи Вченої ради на прийдешній навчальний рік та подати 
відповідні пропозиції секретарю Вченої ради. 

Відповідальні: декани факультетів. Термін виконання: 04 вересня 2021 року. 
3. Затвердити план роботи Вченої ради на 2020-2021 н.р. 
Відповідальні: Демчук І.О., Ожема В.Ф. Термін виконання: 08 вересня 2021 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 


