
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради

ПЛАН

"НАТІ",

.С. Лукач 
2019 року

роботи Вченої ради ВП НУБіП України 
’’Ніжинський агротехнічний інститут" 

на 2019-2020 навчальний рік

№ 
з/п

Дата 
проведення Порядок денний Доповідачі

1 29.08.2019 1. Про структурні зміни 
підрозділів інституту, що 
забезпечують освітній процес.

Заступник директора з навчально- 
виховної роботи, K.T.H., 
Демчук І.О., керівник планово- 
фінансового відділу Панченко О.Д.

2. Про завдання колективу на 
2019-2020 н.р. у ході виконання 
плану заходів з реалізації 
програми "Голосіївська ініціатива 
- 2020".

Директор інституту, к.п.н, доцент 
Лукач В.С., заступники директора 
Демчук І.О., к.т.н.,
Івановський А.В.

3. Про роботу Вченої ради в 2018- 
2019 н.р. та затвердження плану 
роботи Вченої ради інституту на 
2019-2020 н.р.

Секретар Вченої ради Ожема В.Ф.

4. Різне.
2 26.09.2019 1. Про готовність матеріально- 

технічної бази інституту та 
структурних підрозділів до роботи 
в зимовий період.

Заступник з навчально-науково- 
виробничих питань та інноваційно- 
господарської діяльності 
Івановський А.В.

2. Про підсумки вступної кампанії 
та нові горизонти 
профорієнтаційної роботи.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, к.т.н., 
Кулик В.П.

3. Різне.
о3 31.10.2019 1. Про стан готовності та терміни 

завершення Музейного комплексу 
інституту

Голови робочих груп та 
відповідальні працівники

2. Стан справ, напрями розвитку та 
наукова доповідь кафедри 
загальноінженерних дисциплін за 
ініціативною науковою 
тематикою.

Доповідач від кафедри

3. Про стан охорони праці та 
пожежної безпеки в підрозділах 
інституту.

Начальник відділу охорони праці 
Козаченко Г.В.

4. Про покращення якості 
проведення лабораторних та 
практичних робіт

Декани факультетів

5. Про результати анкетування 
студентів першого курсу

Голова робочої групи

6. Різне.



4 28.11.2019 1. Розгляд та затвердження Правил 
прийому до ВП НУБіП України 
"НАТТ на 2020 рік.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

2. Про розгляді ліцензійної справи 
за першим (бакалаврським) рівнем 
освіти за спеціальністю 181 
"Харчові технології"

В.о. декана факультету 
агротехнологій та економіки, к.т.н., 
Кулик В.П.

3. Про підготовку (організаційно- 
технічну) до проведення конкурсу 
"День механіка" в інституті

Доповідачі від кафедр 
агроінженерії та 
загальноінженерних дисциплін

4. Про роботу Студентської ради 
та розвиток студентського 
самоврядування в Інституті.

Голова Студентської ради
Гомоляко Р.А.

5. Різне.
5 26.12.2019 1. Звіт про навчально-виховну 

роботу та завдання на 2020 рік
Заступник директора з навчально- 
виховної роботи, к.т.н.. Демчук І.О.

2. Різне.

Грудень 
2019 року

Конференція трудового колективу: звіт директора ВП НУБіП 
України "Ніжинський агротехнічний інститут" "Про результати 
діяльності інституту за 2019 рік"

6 30.01.2020 За потреби
7 27.02.2020 1. Про шляхи надходжень до 

спеціального фонду за
результатами наукових та науково- 
технічних робіт за господарськими 
договорами та за результатами 
надання наукових послуг.

Заступник директора з навчально- 
виховної роботи, к.т.н.,
Демчук І.О., керівник планово- 
фінансового відділу Панченко О.Д.

2. Про затвердження річного 
фінансового звіту та фінансового 
плану інституту.

Керівник планово-фінансового 
відділу Панченко О.Д.

3. Про індексацію вартості 
навчання на 2020 рік.

Керівник планово-фінансового 
відділу Панченко О.Д.

4. Про підготовку до 125-річчя 
навчального закладу

Директор інституту, к.п.н, доцент 
Лукач В.С.

5. Різне.
8 26.03.2020 1. Про стан науково-дослідної 

роботи, якість підготовки фахівців 
та розвиток матеріально-технічної 
бази факультету інженерії та 
енергетики у руслі виконання 
Плану заходів реалізації Програми 
"Голосіївська ініціатива - 2020".

В.о. декана факультету інженерії та 
енергетики, к.т.н., доцент 
Кушніренко А.Г.

2. Стан справ, напрями розвитку та 
наукова доповідь кафедри 
життєдіяльності та 
природокористування за 
ініціативною науковою 
тематикою.

Доповідач від кафедри

3. Різне.
9 30.04.2020 1. Про стан науково-дослідної 

роботи, якість підготовки фахівців 
та матеріально-технічну базу 
факультету агротехнологій та 
економіки в ході виконання Плану

В.о. декана факультету 
агротехнологій та економіки, к.т.н., 
Кулик В.П.



заходів реалізації Програми 
"Голосіївська ініціатива - 2020".
2. Стан справ, напрями розвитку та 
наукова доповідь кафедр аграрної 
економіки за ініціативною 
науковою тематикою.

Доповідач від кафедри

3. Різне.
10 28.05.2020 1. Стан та перспективи розвитку 

оздоровчої та спортивно-масової 
роботи в інституті.

Доцент кафедри життєдіяльності та 
природокористування. к.п.н., 
Заболотній О.А.

2. Стан справ, напрями розвитку та 
наукова доповідь кафедр 
електроенергетики,еле ктротехн і ки 
та електромеханіки і природничо- 
математичних дисциплін за 
ініціативною науковою 
тематикою.

Доповідачі від кафедр

3. Різне.
11 25.06.2020 1. Про стан виконання науково- 

педагогічними працівниками 
індивідуальних планів роботи за 
2019-2020 н.р. та затвердження 
рейтингу НПП та структурних 
підрозділів інституту за 2019-2020 
н.р.

Заступник директора з навчально- 
виховної роботи, к.т.н., Демчук І.О.

2. Про підготовку інституту до 
проведення прийому вступників у 
2020 році.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, к.т.н.. 
Кулик В.П.

3. Затвердження освітніх програм і 
навчальних планів підготовки 
бакалавра та магістра.

Декани факультетів

4. Про виконання роботи та рішень 
Вченої ради за 2019-2020 н.р.

Секретар Вченої ради Ожема В.Ф.

5. Різне.

Па засіданнях Вченої ради інституту також розглядаються;
1. Атестацій™ справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань.
2. Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту".
3. Рекомендації до друку видань.
4. Акредитаційні та ліцензійні справи.
5. Затвердження навчальних планів та положень.
6. Зміни у навчальних планах.
7. Інші питання щодо діяльності інституту.

Секретар Вченої ради В.Ф. Ожема


