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№ 
з/п

Дата 
проведення Порядок денний Доповідачі

1 31.08.2020 1. Про обрання на посади науково- 
педагогічних працівників (таємне 
голосування).
2. Про завдання колективу на 2020-2021 
н.р. в умовах пандемії та обмеженого 
фінансування.

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

3. Про організацію освітнього процесу в 
умовах адаптивного карантину.

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

4. Про роботу Вченої ради в 2019-2020 
н.р. та затвердження плану роботи Вченої 
ради інституту на 2020-2021 н.р.

Секретар Вченої ради 
Ожема В.Ф.

5. Різне.
2 30.09.2020 1. Про кадрові зміни та структурні зміни Директор інституту, к.п.н, 

доцент Лукач В.С.
2. Про підсумки вступної кампанії та нові 
горизонти профорієнтаційної роботи 
2020-2021 н.р.

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

3. Про готовність матеріально-технічної 
бази інституту та структурних 
підрозділів до роботи в зимовий період.

Заступник директора з 
ННВП та ІГД 
Івановський А.В.

4. Різне.
3 29.10.2020 1. Про результати діяльності інституту з 

початку навчального року та поточні 
завдання щодо успішного завершення 
2020 року.

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

2. Особливості освітнього процесу в 
умовах пандемії

Доцент кафедри 
життєдіяльності і 
природокористування, д.е.н, 
доцент Жигулін О.А.

3. Про стан охорони праці, пожежної 
безпеки та організацію протиепідемічних 
заходів в підрозділах інституту.

Начальник відділу охорони 
праці Хропост В.І.

4. Різне.



4 26.11.2020 1. Розгляд та затвердження Правил 
прийому до ВП НУБіП України «НАТІ» 
на 2021 рік.

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

2. Шляхи підвищення якості практичної 
підготовки фахівців у ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут».

Декани факультетів, к.т.н., 
Кулик В.П. та к.т.н., доцент 
Кушніренко А.Г.

3. Різне.
5 24.12.2020 1. Звіт про навчально-виховну роботу за 

2020 рік та завдання на 2021 рік.
Заступник директора з 
навчально-виховної роботи, 
к.т.н., Демчук І.О.

2. Наукова доповідь на тему "Управління 
інноваційним розвитком аграрного 
сектору У країн и".

В.о. завідувача кафедри 
менеджменту, к.е.н., 
М а кед он Г.М.

3. Різне.
Грудень 

2020 року
Конференція трудового колективу: звіт директора ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут» про підсумки за 2020 
рік.

6 28.01.2021 За потреби
7 27.02.2021 1. Звіт заступника директора про 

результати навчально-виробничої та 
наукової діяльності навчально-науково- 
виробничого підрозділу інституту та 
адміністративно-господарської роботи за 
2020 рік та завдання на 2021 рік

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

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

Головний бухгалтер 
Бережняк В.В., 
начальник планово- 
фінансового відділу 
Панченко О. Д.

3. Про результати зимової екзаменаційної 
сесії та завдання щодо поліпшення якості 
освіти в інституті.

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

4. Наукова доповідь на тему 
"Індентифікація процесу 
високоінтенсивної термообробки 
зернових матеріалів"

Доцент кафедри 
електроенергетики, 
електротехніки та 
електромеханіки, к.т.н., 
доцент Калініченко Р.А.

5. Різне.
8

9

25.03.2021 1. Аспекти формування інформаційного 
середовища бібліотеки інституту в 
контексті сучасних потреб студентів та 
науковців.

Завідувач бібліотеки, к.іст.н., 
Гордіна И.О.

2. Звіти про результати діяльності кафедр 
за науковими ініціативними темами

Декани факультетів 
Кулик В.П., 
Кушніренко А.Г.

3. Різне.
29.04.2021 1. Про стан науково-дослідної роботи, 

якість підготовки фахівців та 
матеріально-технічну базу факультету 
агротехнологій та економіки.

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



2. Наукова доповідь на тему "Історія 
творення навчального закладу: родина 
Кушакевичів"

Завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних 
дисциплін, д.іст.н., доцент 
Сидорович О.С.

3. Різне.
10 27.05.2021 1. Шляхи підвищення якості підготовки 

фахівців, підвищення результативності 
науково-дослідної роботи та зміцнення 
матеріально-технічної бази факультету 
інженерії та енергетики

Декан факультету інженерії 
та енергетики, к.т.н., доцент 
Кушніренко А.Г.

2. Стан та перспективи розвитку 
оздоровчої та спортивно-масової роботи 
в інституті.

Доцент кафедри 
життєдіяльності людини, 
кати., Заболотній О. А.

3. Про затвердження вартості навчання 
на 2021-2022 н.р.

Начальник планово- 
фінансового відділу 
Панченко О.Д.

4. Різне.
11 24.06.2021 1. Про завершення 2020-2021 н.р. та 

поточні завдання із проведення вступної 
кампанії та підготовки до нового 
навчального року

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

2. Про стан виконання науково- 
педагогічними працівниками 
індивідуальних планів роботи за 2020- 
2021 н.р. та затвердження рейтингу НГШ 
та структурних підрозділів інституту за 
2020-2021 н.р.

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

3. Про підготовку інституту до 
проведення прийому вступників у 2021 
році.

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

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

Декани факультетів

5. Різне.

На засіданнях Вченої ради інституту також розглядаються:
1. Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань,
2. Рекомендації до друку видань.
3. Акредитаційні та ліцензійні справи.
4. Затвердження навчальних планів та положень.
5. Зміни у навчальних планах.
6. Інші питання щодо діяльності інституту.

Секретар Вченої ради В.Ф. Ожема


