
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 29 жовтня 2021 року 

(протокол №3) щодо доповіді відповідального за практичну підготовку 
студентів та інноваційну діяльність інституту Василя КУЛИКА про перегляд і 

визначення базових господарств проходження практик 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального за практичну підготовку 
студентів та інноваційну діяльність інституту Василя КУЛИКА, Вчена рада відзначає: 

- загалом в інституті проводиться 48 практик, з низ 16 – виробничих; 
- у 2021 році 201 студент проходив виробничу практику, з них 97– на ННВП інституту, 

104 – на інших підприємствах; 
- ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» має договори з дев’ятьма 

господарствами для проходження практики студентами; 
- за час проходження практики у 2021 році тільки троє студентів проходили практику 

в господарствах з якими заключено договори про проходження практики студентами, а 101 
студент проходив практику у 58 господарствах, з якими не заключено договори про 
проходження практики; 

 
Для забезпечення і якісного проходження практики студентів Вчена рада ухвалила: 
1. Визначити наступний перелік господарств як базових для проходження практики 

студентами: 
№ 
з/п Назва підприємства Місцезнаходження 

підприємства 

1.  ННВП ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» м. Ніжин 

2.  ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна 
компанія» 

Чернігівський р-н, с. 
Шибиринівка 

3.  ТОВ «Земля і воля» м. Бобровиця 
4.  ПСП «Пісківське» Бахмацький р-н, с. Піски 

5.  Філія «Молочно-товарна ферма «Красносільська» 
СТОВ «Надія» 

Борзнянський р-н, 
с. Красносільське 

6.  АТ «Ельворті» м. Кропивницький 
7.  ПОСП «Ічнянське» м. Ічня 
8.  ПП «ДРУЖБА-АГРО 2010» Носівський р-н, с. Хотинівка 

9.  ПрАТ «Ічнянський молочно-консервний 
комбінат» м. Ічня 

10.  Приватне акціонерне товариство «Ніжинський 
жиркомбінат» м. Ніжин 

11.  Приватне багатопрофільне підприємство «Вімал» Куликівський р-н, с. Дроздівка 
12.  ФГ «Хлібний лан» Козелецький р-н, с. Пархимів 
13.  Приватне підприємство «АГРОПРОГРЕС» Бобровицький р-н, с. Горбачі 
14.  ФГ «Верітас-АГРО» Носівський р-н, с. Хотинівка 
15.  Селянське фермерське господарство «Колос» смт. Куликівка 
16.  СТОВ «Дружба-нова» смт. Варва 
17.  Акціонерне товариство «Чернігівобленерго» м. Чернігів 

18.  
Відокремлений підрозділ «Ніжинський район 
електричних мереж» акціонерного товариства 
«Чернігівобленерго» 

м. Ніжин 

19.  ТОВ «АГРІКОМ» Прилуцький р-н, смт. Мала 
Дівиця 

20.  ТОВ «Журавка» Варвинський р-н, с. Журавка 



21.  ТОВ «Козацьке» Бобровицький р-н, село 
Козацьке 

22.  ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» Ніжинський р-н, смт. Лосинівка 

23.  ТОВ «Наташа-агро» Бобровицький р-н, с. Нова 
Басань 

24.  ТОВ «Нива 2008» Носівський р-н, село 
Коломійцівка 

25.  ТОВ «Ніжинський консервний завод» м. Ніжин 
26.  ТОВ «Рожнівка-Агро» Ічнянський р-н, с. Рожнівка 
27.  ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» м. Суми 
28.  ТОВ Агропромислова компанія «Магнат» Ніжинський р-н, с. Талалаївка 
29.  ФГ «Липоврізьке» Ніжинський р-н, с. Липів Ріг 

30.  Філія «Ніжинський елеватор» СТОВ «Дружба-
нова» м. Ніжин 

Відповідальні: декани факультетів, відповідальний за практичну підготовку студентів 
та інноваційну діяльність інституту. 

Термін: 10 листопада 2021 року. 
 
2. Заключити договори про співпрацю з визначеними базовими господарствами для 

проходження практики студентами. 

Відповідальні: декани факультетів, відповідальний за практичну підготовку студентів 
та інноваційну діяльність інституту. 

Термін: листопад-грудень 2021 року. 
 
 
Голова Вченої ради        Василь ЛУКАЧ 
 
Cекретар         Інна ДВОРНИК 


