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2021 року

роботи Вченої ради ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 

на 2021-2022 навчальний рік

№ 
з/п

Дата
проведення Порядок денний Доповідачі

1 30.08.2021 1. Підсумки роботи за минулий рік та 
завдання колективу на 2021-2022 н.р. в 
умовах нових викликів для збереження 
статусу навчального закладу

В.о. директора інституту, 
к.п.н, доцент Лукач В.С.

2. Аналіз результатів вступної кампанії, 
плани і заходи щодо збереження і 
нарощення контингенту студентів.

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

3. Про шляхи підвищення економічної 
ефективності і збереження фінансової 
стабільності інституту у 2021-2022 н.р.

Начальник планово- 
фінансового відділу 
Панченко О.Д.

4. Організаційно-кадрові питання:
4.1. Розгляд і затвердження положень з 
організації освітнього процесу.
4.2. Аналіз кадрового забезпечення 
спеціальностей і внесення структурних 
змін кафедр.
4.3. Зміни в організації конкурсного 
відбору НПП.

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

Провідний фахівець відділу 
кадрів Ляшенко Н.В

5. Різне.
2 30.09.2021 1. Про підсумки вступної кампанії 2021 

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

2. Про шляхи покращення і поглиблення 
профорієнтаційної роботи. Розгляд і 
затвердження заходів.

Декани факультетів

3. Різне.
3 28.10.2021 1. Про перегляд і визначення базових 

господарств проходження практик
Відповідальний за практичну 
підготовку студентів та 
інноваційну діяльність 
інституту , к.т.н, Кулик В.П.

2. Про готовність та організаційно-технічні 
заходи і економічні обґрунтування з 
проведення опалювального сезону

Заступник директора 
з ННВП та ІГД 
Івановський А.В.



4 25.11.2021 1. Про роботу Студентської ради та 
розвиток студентського самоврядування в 
Інституті.

Голова Студентської ради

2. Розгляд та затвердження Правил 
прийому до ВП НУБіП України «НАТ1» на 
2022 рік.

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

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

Начальник відділу охорони 
праці

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.
5 23.12.2021 1. Звіт про навчально-виховну роботу за 

2021 рік та завдання на 2022 рік.
Заступник директора з 
навчально-виховної роботи, 
к.т.н., Демчук І.О.

2. Звіт заступника директора про 
результати інноваційної, фінансово- 
виробничої діяльності навчально-науково- 
виробничого підрозділу інституту та 
адміністративно-господарської роботи за 
2021 рік.

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

3. Різне.
Г рудень 

2021 року
Конференція трудового колективу: звіт директора ВП НУБІП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» про підсумки за 2021 рік.

6 27.01.2022 За потреби
7 24.02.2022 1. Про затвердження річного фінансового 

звіту та фінансового плану інституту.
Керівник планово- 
фінансового відділу 
Панченко О. Д.

2. Розгляд та затвердження планових 
показників прийому на місця державного 
замовлення у 2022 році

Декани факультетів

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. Різне.
8 31.03.2022 1. Про стан науково-дослідної роботи, 

якість підготовки фахівців та розвиток 
матеріально-технічної бази факультету 
інженерії та енергетики.

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

2. Обгрунтування раціонального 
технологічного збирально-транспортного 
комплексу машин для кукурудзи в 
господарствах Чернігівського регіону

Завідувач кафедри 
агроіженерії, к.т.н, доцент 
Ікальчик М.І.

3. Про результати виконання наукових 
робіт за госпдоговірною тематикою

Доповідачі від кафедр

4. Різне.



9 28.04.2022 1. Про стан науково-дослідної роботи, 
якість підготовки фахівців та матеріально- 
технічну базу факультету агротехнологій 
та економіки.

Декан факультету 
агротехнологій та економіки, 
к.е.н., Македон Г.М.

2. Наукова доповідь на тему "Механізм 
підвищення ефективності обліку і аналізу 
агропромислового виробництва в умовах 
глобалізації"

В.о. завідувача кафедри 
обліку і оподаткування, 
к.е.н, доцент Царук Н.Г.

3. Про результати виконання науково- 
дослідної роботи на тему: «Біржовий 
інтернет-трейдинг у системі механізмів 
функціонування аграрного ринку» на 
замовлення ФГ "Хлібний лан".

Доповідач від кафедри 
менеджменту та аграрної 
економіки

4. Різне.
10 26.05.2022 1. Стан та перспективи розвитку 

оздоровчої та спортивно-масової роботи в 
інституті.

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

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

Завідувач бібліотеки, к.іст.н., 
Гордіиа Н.О.

3. Наукова доповідь на тему 
"Організаційно-економічний механізм 
управління ефективністю діяльності 
сільськогосподарського підприємства"

В.о. завідувача кафедри 
менеджменту та аграрної 
економіки, к.е.н, 
Дворник І.В.

4. Різне.
11 30.06.2022 1. Про стан виконання науково- 

педагогічним и п рацівниками 
індивідуальних планів роботи за 2021-2022 
н.р. та затвердження рейтингу НПП та 
структурних підрозділів інституту за 2021 - 
2022 н.р.

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

2. Про підготовку інституту до проведення 
прийому вступників у 2022 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 2021-2022 н.р.

Секретар Вченої ради

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. Інші питання щодо діяльності інституту.

Секретар Вченої ради В.Ф. Ожема


