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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВП НУБіП УКРАЇНИ 

2 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

1.1.2 Основні завдання ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Ніжинський агротехнічний інститут заснований 1 липня 1895 pоку як pемiсниче училище, яке 

пройшло тривалий шлях розвитку: від Ніжинського технічного училища iменi О.Ф. Кушакевича до 

Ніжинського агротехнічного інституту, що діяв у складі Національного аграрного 

університету.Наказом ректора Національного аграрного університету від 19 червня 2006 року № 392 

створено Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету "Ніжинський 

агротехнічний інститут". Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 945 та 

наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України від 15 

грудня 2008 року Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету 

"Ніжинський агротехнічний інститут" перейменований у Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут". 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" у своєму складі має такі основні 

структурні підрозділи: 

 три факультети: механізації сільського господарства, електрифікації і автоматизації 

сільського господарства, економіки та менеджменту; 

 підрозділ довузівської підготовки; 

– 10 кафедр: соціально-гуманітарних дисциплін; природничо-фундаментальних дисциплін; 

загальнотехнічних дисциплін; машин і обладнання агропромислового виробництва; експлуатації 

машин і технічного сервісу; життєдіяльності людини; автоматизації і електрифікованих технологій в 

аграрному виробництві; менеджменту; аграрної економіки; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;  

– адміністративно-господарську частину; 

– навчально-науково-виробничий підрозділ (ННВП). 

Основними напрямами діяльності ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" є: 

– забезпечення відповідності статусу інституту як відокремленого підрозділу НУБіП 

України із поглибленою практичною підготовкою фахівців; 

– оптимізація роботи щодо підготовки високоосвічених конкурентоспроможних фахівців 

ОР "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" (6 напрямів підготовки, 4 спеціальності); 

– адаптація існуючих і відкриття нових спеціальностей: підготовка відповідно до запитів 

виробництва затребуваних на ринку праці фахівців; утвердження в освітньому процесі визначального 

постулату: кафедра є основним структурним підрозділом ВНЗ; лабораторний принцип підготовки 

фахівця; 

– нарощення кадрового потенціалу: формування науково-педагогічного (педагогічного) складу 

у повній відповідності до ліцензійних та акредитаційних вимог Міністерства освіти і науки України; 

спадковість поколінь: збереження та примноження традицій; дотримання вікового цензу: досвід + 

перспектива; 

– створення належної сучасної матеріально-технічної бази: ефективне використання 

спеціального фонду: максимальне виконання робіт власними силами; залучення інвестицій. 

 

1.2.2 Основні напрями наукових досліджень 

1. Біологізація землеробства 

 Дослідження елементів “біологізації” та отримання екологічно чистої продукції овочевих 

культур (к.п.н., доц. Лукач В.С., к.с.г.н., доц. Стригун В.М., к.т.н., доц. Василюк В.І., пров.фах. 

Бугерчук С.М.). 

2. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур 

 Дослідження і впровадження новітніх технологій в рослинництві на основі комплексу 

сільськогосподарських машин (трактор NEW HOLLAND-7060, дискатор «ДУКАТ» ДЛМ,  
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універсальна сівалка ВЕЛЕС «НІКА-4», сівалка KINZE, розкидач мінеральних добрив 

KUHN, навантажувач LEVSAK, обприскувач ОП-3000-21 «ВЕКТОР», зерносушарка AGREX) 

(к.п.н., доц. Лукач В.С., к.т.н., доц. Василюк В.І., к.с.г.н., доц. Стригун В.М.). 

3. Селекція зернобобових овочевих культур 

 Розробка нових методів селекції, насінництва та експертизи основних 

сільськогосподарських культур (д.с.г.н., проф. Сич З.Д., к.е.н., доц. Парій М.Ф., к.с.г.н., доц.  

Стригун В.М.). 

4. Енергозберігаючі технології 

 Розробка та впровадження технології використання сонячної та вітрової енергій для 

освітлення  та підігріву води (д.т.н.,проф. Головко В.М., асист. Герасименко В.П., зав.лаб. 

Лисенко В.І.). 

 Розробка та впровадження енергозберігаючої, комп'ютерно-інтегрованої технології 

сушіння  біологічних об’єктів (д.т.н., Скрипник М.М., к.т.н., доц., Кушніренко А.Г., студенти Бирін 

В., Макарець В., Тишина О.). 

5. Інноваційний менеджмент та провайдинг 

 Обліково-аналітичне та маркетингове забезпечення діяльності підприємств на 

регіональному продовольчому ринку (д.е.н., проф. Гудзинський О.Д., д.е.н., проф. Савчук В.К., 

к.е.н., доц. Царук Н.Г. асистент Даценко Н.М.). 

Науково-дослідні роботи проводяться науково-педагогічними працівниками, старшими 

науковими співробітниками, провідними спеціалістами: 

  у співавторстві з Навчально-науковим інститутом рослинництва, екології і біотехнологій 

НУБіП України за темою "Науково-методичне забезпечення оригінального та елітного насінництва 

сортів овочевих культур селекції НУБіП України", договір № 110/481 від 2014 року, (2014-2016 рр., 

№ державної реєстрації № 0111U006328); 

 відповідно до договору № 113 від 21.03.2013 про співпрацю з Харківським інститутом 

овочівництва і баштанництва НААН України щодо виконання досліджень з теми: "Виробнича 

перевірка нових сортів овочевих культур на їх сортові та якісні властивості в умовах Чернігівської 

області"; 

 участь у програмі наукових досліджень НААН України № 33 "Екологічно безпечні 

енергоощадні технологічні і технічні процеси для виробництва продукції рослинництва та 

тваринництва" (Механізація і електрифікація). 

 Аспірантських робіт – 7: 

1. Дворник А.В., викладач відділення з підготовки молодших спеціалістів. Обґрунтування 

параметрів робочих органів агрегата для смугового обробітку ґрунту,   Голуб Г.А., д.т.н., 

професор, директор  НДІ техніки і технологій НУБіП України. 

2. Дворник І.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку. Формування рівня доходів 

сільського населення, Талавиря М.П., д.е.н., професор, директор НДІ економіки та менеджменту 

АПВ. 

3. Косовець Ю.В., аспірант НУБіП України. Обґрунтування параметрів і режимів роботи 

дозатора для рідких мінеральних добрив, Войтюк Д.Г., к.т.н., професор, викладач кафедри 

сільськогосподарських машин НУБіП України.  

4. Македон Г.М., асистент кафедри аграрної економіки. Формування рівня споживання та 

заощаджень домогосподарств сільської місцевості, Талавиря М.П., д.е.н., професор, директор НДІ 

економіки та менеджменту АПВ. 

5. П’ятковська О.А., викладач відділення з підготовки молодших спеціалістів. 

Зовнішньоекономічна безпека агропромислового комплексу України, Діброва А.Д., д.е.н., 

директор ННІ бізнесуНУБіП України. 

6. Росамаха Ю.О., асистент кафедри експлуатації машин та технічного сервісу. 

Обґрунтування параметрів і режимів роботи висівного апарату точного висіву для технологій 

змінних норм сівби, Аніскевич Л.В., д.т.н., професор, професор кафедри с.-г. машин і 

системотехніки ім. П.М. Василенка НУБіП України. 
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7. Швець Р.Л., викладач відділення з підготовки молодших спеціалістів. Обґрунтування 

параметрів змішувача для приготування торфогноєвих компостів, Голуб Г.А., д.т.н., професор, 

директор  НДІ техніки і технологій НУБіП України. 

 Докторських робіт – 4: 

1. Іванько А.В., к.е.н., доцент кафедри аграрної економіки. Економічні напрями 

формування загальної рівноваги на аграрному ринку України, Кваша С.М., д.е.н., професор, 

проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України. 

2. Калініченко Р.А., к.т.н., докторант НУБіП України. Механіко-технологічне 

обґрунтування параметрів та режимів машин для термообробки зернових матеріалів,  

Ковбаса В.П., д.т.н., професор, професор кафедри тракторів і авторів НУБіП України. 

3. Муквич М.М., к.т.н., докторант НУБіП України. Функції комплексної змінної  

в прикладній геометрії поверхонь, Пилипака С.Ф., д.т.н., професор, зав. кафедри нарисної геометрії, 

комп’ютерної графіки та дизайну   НУБіП України. 

4. Сидорович О.С., к.і.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Споживча 

кооперація: місце і роль в суспільно-політичному та соціально-економічному житті України (друга 

половина 1940-их – 1980-ті роки), Падалка С.С., д.і.н., професр кафедри історії та археології слов’ян 

Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.  

Науковцями ВП: 

– опубліковано: 72 статті у наукових фахових виданнях,  

– 17 статей у міжнародних виданнях, 

– 59 статей у співавторстві зі студентами; 

– 77 тез доповідей, опублікованих у міжгалузевих виданнях; 

– видано 12 монографій, 

– видано 5 підручників, 36 посібників, 30 методичних рекомендацій. 

 Отримано 5 патентів на винаходи, подано 3 заявки на винаходи. 

 Захищено 1 кандидатську дисертацію. 

У міжнародних конференціях взяли участь 113, у всеукраїнських 32, регіональних  

17 працівників. 

Студенти взяли участь у 3 міжнародних, 3 всеукраїнських, 1 регіональній,  

7 внутрішньоінститутських конференціях.  

 

1.3.2  Матеріально-технічна база 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" має 6 навчальних корпусів 

загальною площею 27320 м2, 2 гуртожитки на 560 місць; 68 лабораторій, 34 кабінети,  

19 комп’ютерних класів, що містять 216 комп’ютерів. 

До послуг студентів – бібліотека з книжковим фондом 94189 (58320) примірників, 2 читальні 

зали на 115 місць у навчальному корпусі та філія бібліотеки в лабораторному корпусі № 2. У 2015 

році придбано літератури на суму 74528 грн., у т.ч. книг 518 примірників на суму 37412 грн., 

періодичних видань 61 назва на суму 37116 грн.  

У 2015 році придбано стенди в лекційні аудиторії і лабораторії. Обладнано мультимедійною 

технікою 2 спеціалізовані лабораторії (№104, 105). 

Проведено реконструкцію та ремонт лекційної аудиторій (№118) та 7 спеціалізованих 

лабораторій: нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (№ 104, 105); транспортного 

планування в системі АПК (№110); організації вантажних та пасажирських перевезень (№111); 

транспортних технологій і дорожнього руху (№ 115); логістики і мультимодальних перевезень  

(№ 113); дослідження операцій у транспортних системах (№116) для напрямів підготовки 6.100102 

"Процеси машини та обладнання для АПВ" та 6.070101 "Транспортні технології" освітнього ступеня 

бакалавра. 

Загальна характеристика матеріально-технічної бази наведена у табл.1.3.2.1. 
 

1.4.2  Склад науково-педагогічного, педагогічного персоналу 

У ВП працюють 66 штатних НПП, 12 адміністративних працівників, 108 інших працівників, 

21 завідувач лабораторій, лаборанти та майстри виробничого навчання. 
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Докторів наук, професорів – 16, з них штатних – 6, кандидатів наук, доцентів – 61, з них 

штатних – 40. 

У 2015 році здобувають педагогічну освіту 8 осіб, з них на педагогічному факультеті НУБіП 

України – 8, здобули педагогічну освіту – 2, підвищили кваліфікацію – 14. 

Захистили дисертації 1 особа, з них кандидатських –1. 

Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 11 осіб. 

Загальна характеристика кадрового складу наведена в табл. 1.3.2.1. 

Таблиця 1.3.2.1 

Загальна характеристика  

№ 

з/п 
Показники діяльності ВП. освіти 

Кількісні 

параметри 

1 2 3 

1 Кількість студентів, разом осіб. 

в т.ч. за формами навчання: 

966 

- денна; 562 

- заочна. 404 

2 Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі: 

- осіб; 

386 

- %  від загальної кількості. 40 

3 Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців, разом 9 

в т.ч. за освітньо–кваліфікаційними рівнями: 

- молодший спеціаліст;  

– 

- бакалавр; 5 

- спеціаліст. 4 

4 Факультети:  3 

– Механізації сільського господарства; 1 

– Електрифікації і автоматизації сільського господарства; 1 

– Економіки та менеджменту. 1 

4.1 Відділення: – 

4.2. Підрозділ довузівської підготовки 1 

5 Кількість кафедр, разом 10 

 - з них випускаючих 6 

5.1 Кількість циклових комісій, – 

6 Загальна чисельність науково-педагогічних працівників разом осіб 100 

у т.ч.:    - штатних 66 

  - сумісників  34 

7 Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають наукові 

ступені: 

- докторів наук 

 

 

16 

 - кандидатів наук 61 

 - здобувачів та аспірантів 11 

 в т.ч. штатних: 

- докторів наук 

 

6 

 - кандидатів наук 40 

 сумісників: 

- докторів наук; 

 

10 

 - кандидатів наук. 21 

7.1 Загальна чисельність  педагогічних працівників, разом осіб – 

 у т.ч.:    - штатних – 

   - сумісників  – 
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 Чисельність педагогічних працівників, які мають педагогічні звання, 

всього: 

- викладач-методист 

- старший викладач 

– 

 Чисельність педагогічних працівників, які мають: 

- вищу кваліфікаційну категорію 

– 

 - другу кваліфікаційну категорію – 

 - першу кваліфікаційну категорію – 

8 Навчальні корпуси, кількість 6 

9 Гуртожитки, кількість місць 2/560 

10 Навчальні лабораторії та навчальні корпуси  

 - загальна площа, м2 27320 

 - навчальна площа, м2 23235,0 

 - на одного студента, м2 10,8 

11 Лабораторії, кількість 68 

12 Кабінети, кількість 34 

13 Учбові полігони, кількість 2 

14 Навчально-виробничі майстерні, кількість 1 

15 Спортивний зал (площа м2) 4(2690) 

16 Актовий зал (кількість місць) 1(450) 

17 Їдальня (посадочних місць) 1 (200) 

18 Читальний зал (кількість місць) 2 (115) 

19 Читальний зал у гуртожитку (кількість місць) - 

20 Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів 19 (216) 

21 Комп’ютерні класи у гуртожитку, к-сть класів/к-сть комп’ютерів  - 

22 Інформаційно-видавничий центр 1 

23 Клас для дистанційної освіти 3 

24 Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено 

співробітництво. 
 

25 Обсяг фінансування:  

 загальний фонд, тис.грн. 20037,1 

 спеціальний фонд,тис.грн. 11298,8 

26 Кошти від навчальної діяльності,тис. грн. 2626,0 

27 Кошти від господарської діяльності,тис. грн. 5005,9 

28 У т.ч. з розрахунку на 1 державну гривню 0,77 

 

1.5.2  Кількість студентів 

На факультетах навчається 966 студентів: у т.ч. 562 студенти стаціонару, з них 132 – за умов 

договору та 404 студенти заочної форми навчання, з них 254 – за умов договору. 

Із загального числа студентів бакалаврів 732 особи (75,8 %), спеціалістів 234 особи (24,2 %). 

У 2015 році зараховано на денну форму навчання 256 студентів, у тому числі у розрізі ОКР: 

ОР "Бакалавр" – 139 осіб, з них за умов договору 20; ОКР "Спеціаліст" – 117 осіб, з них за умов 

договору 55. Серед вступників – 120 осіб сільської молоді, що складає 46,9 % від загальної кількості 

вступників. Середній конкурс становить 2,8. 

У 2015 році зараховано на заочну форму навчання 113 студентів, у тому числі у розрізі 

спеціальностей: ОР "Бакалавр" – 43 особи, з них за умов договору 14; ОКР "Спеціаліст" – 70 осіб, з 

них за умов договору 59. Серед вступників – 21 особа сільської молоді, що складає 18,6 %. Середній 

конкурс становить 4,1. 

Загальна характеристика контингенту студентів наведена в табл. 1.3.2.1. 
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2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

2.2. ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

У 2015 році надходження коштів:  

- за загальним фондом –.   11298,5 тис. грн.; 

- за спеціальним фондом – 9057,9 тис. грн. 

Фінансування за загальним фондом виконано на 100 %. 

Заборгованість за соціальними виплатами, виплатами за комунальні послуги відсутня.  

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

 

Таблиця 2.2.1.  

Обсяг фінансування на 2015 рік згідно кошторису, тис. грн.  
КЕКВ Статті витрат Загальний фонд, 

тис. грн. 

Спеціальний фонд 

тис. грн. 

2111 Заробітна плата 5114,8 2927,1 

2120 Нарахування на оплату праці 1857,0 1084,2 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6,6 2350,9 

2220 Медикаменти на перев’язувальний матеріал - 2,4 

2230 Продукти харчування 128,5 1019,3 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 487,0 

2250 Видатки на відрядження - 3,5 

2270 Оплата комунальних послуг 860,2 544,2 

2282 Окрім заходів по реалізації державних 

(регіональних) продаж не віднесені до заходів 

розвитку 

 8,3 

2700 Соціальне забезпечення 3331,4 - 

2800 Інші видатки  618,8 

3000 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

- 12,2 

 Всього 11298,5 9057,9 

 

Таблиця 2.2.2.  

Обсяг фактичного фінансування за загальним фондом у 2015 році, тис. грн.  

КЕКВ Статті витрат Загальний фонд 
У відсотках до 

затвердженого 

2111 Оплата праці 514,8 100 

2120 Нарахування на з/п 1857,0 100 

2200 Використання товарів і послуг 135,1 100 

2270 Комунальні послуги 860,2 100 

2700 Соціальне забезпечення 3331,4 100 

3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 
- - 

3130 Капітальний ремонт в т.ч. реконструкція - - 

 Всього 11298,5 100 
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Таблиця 2.2.3.  

Обсяг фінансування наукової роботи у 2015 році, тис. грн. 
КЕКВ Статті витрат Загальний 

фонд 

затверджено 

кошторисом 

Фактично 

профінансовано 

з загального 

фонду 

 Фактично 

профінансовано 

з спеціального 

фонду 

У відсотках до 

затвердженого 

1110 Оплата праці - - - - 

1120 Нарахування на з/п - - - - 

1130 Оплата послуг з утримання 

бюджетних установ 
- - - - 

1160 Комунальні послуги - - - - 

2110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

- - - - 

2130 Капітальний ремонт в т.ч. 

реконструкція 
- - - - 

 Всього - - - - 

 

Таблиця 2.2.4.  

Обсяг фактичного надходження коштів спеціального фонду за 2015 рік, тис. грн.  
№ п/п Статті витрат тис. грн. 

1. 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

з їх основною діяльністю 
2626,0 

2. Господарська діяльність, в т.ч.: 5005,9 

2.1 Плата за гуртожиток 966,7 

3 Оренда 87,4 

4 Реалізація майна 3,0 

3 Благодійні внески, гранти та дарунки 1016,3 

Разом 8738,6 

 

Таблиця 2.2.5  

Надходження коштів від навчально-виробничих підрозділів, тис. грн.  

№ з/п Назва підрозділу, лабораторії  
2014 рік 

2015 рік У % 2015 

 до 2014 року план  факт 

1 ННВЛ рослинництва 2458,4 2000,0 2178,7 89 

2 ННВЛ тваринництва 300,0 343,3 392,5 131 

3. Студентська їдальня 719,3 800,0 1212,8 169 

4. Інші 1188,4 1200,0 1221,9 103 

Разом 4666,1 4343,5 5005,9 107 
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3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

3.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

У ВП до викладацької роботи залучено 100 осіб. 

З них:  

штатних викладачів – 66 осіб; 

сумісників – 34 особи. 

Серед штатних науково-педагогічних працівників мають: 

науковий ступінь доктора наук – 6 осіб; 

кандидата наук – 40 осіб; 

вчене звання професор – 4 особи; 

вчене звання доцент, старший науковий співробітник – 22 особи; 

орден “За заслуги ІІІ ступеня” – 1 особа; 

почесне звання “Відмінник освіти України” – 4 особи; 

почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – 1 особа; 

почесне звання “Заслужений працівник сільського господарства України” –  

1 особа; 

почесне звання “Заслужений економіст України” – 1 особа; 

почесне звання “Відмінник аграрної освіти та науки” – 5 осіб; 

почесне звання “Заслужений працівник НУБіП України” – 2 особи; 

почесне звання “Заслужений викладач НУБіП України ” – 4 особи. 

Детальний аналіз кількісного і якісного складу науково-педагогічних працівників 

наведено в таблиці 3. № ВП.1-3. № ВП.6. 

Серед штатних викладачів вік до 35 років має 27 осіб (41 %), до 50 років – 10 осіб  

(15 %), до 60 років – 14 осіб (21 % ), старші 60 років – 15 осіб (23 %). 

Протягом року підвищили кваліфікацію 15 науково-педагогічних працівників та 

майстрів виробничого навчання. 

Не мають педагогічної освіти 3 особи. 

Здобувають педагогічну освіту 8 осіб, з них на педагогічному факультеті НУБіП 

України 8 осіб. 

У 2015 році вступили до аспірантури –  0 осіб, до докторантури – 1 особа. 

Навчаються в аспірантурі: за денною формою – 7 осіб, за заочною формою – 0 осіб;  у 

докторантурі за денною формою – 2 особи, здобувачами 2 особи. 

У 2015 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня: кандидата наук  

1 особа та доктора наук 0 осіб. 

Отримали вчене звання: доцента 1 особа та професора 0 осіб. 

У ВП запроваджена рейтингова оцінка роботи викладачів. Результати рейтингу 

використовуються при плануванні навчального навантаження, розгляді кандидатур для 

присвоєння вченого звання, у системі морального і матеріального заохочення. 
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Таблиця 3.2.1 

Якісний склад НПП станом на 01.12.2015 

 
 

 

 

Факультети 

 

Загальна кількість ставок 

НПП 

Кількість штатних НПП, які мають 

звання 

Кількість НПП, 

які беруть участь 

у роботі  НМК, 

експертних 

комісій МОН,  

обласних рад ВНЗ 

Кількість 

НПП, які 

мають 

державні 

нагороди та 

почесні 

звання 

Кількість НПП, 

які підвищили 

кваліфікацію  

у 2015 р. 

Кількість 

НПП, які 

отримали 

педагогічну 

освіту  

у 2015 році 

В
сь

о
го

 

у т.ч. зайнятих академіка, 

члена-

кореспондента 

державних 

академій наук 

академіка, члена-

кореспондента 

академій наук, 

створених на 

громадських 

засадах ш
та

тн
и

м
и

 

 Н
П

П
 

су
м

іс
н

и
к
ам

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Механізації с.г. 18 15,6 2,4 - - 1 3 3 0 

Електрифікації 

і автоматизації 

с.г. 

12,9 10,75 2,15 - - 1 2 6 

0 

Економіки та 

менеджменту 
23,1 19,85 3,25 1 - 1 5 5 

2 

РАЗОМ 54 46,2 7,8 1 0 3 11 14 0 
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Таблиця 3.2.3  

Склад НПП за віком 

 

 

 

 

Факультети 

до 35 років до 50 років до 60 років старші 60 років  

п
р

о
ф

ес
о
р

ів
 

д
о

к
то

р
ів

 н
ау

к
 

д
о

ц
ен

ті
в
 

к
ан

д
и

д
ат

ів
 н

ау
к

 

б
ез

 с
ту

п
ен

я
 і

 з
в
ан

н
я
 

В
сь

о
г
о

 (
2

+
3

+
4

+
5

+
6

) 

п
р

о
ф

ес
о
р

ів
 

д
о

к
то

р
ів

 н
ау

к
 

д
о

ц
ен

ті
в
 

к
ан

д
и

д
ат

ів
 н

ау
к

 

б
ез

 с
ту

п
ен

я
 і

 з
в
ан

н
я
 

В
сь

о
г
о
 

(8
+

9
+

1
0

+
1

1
+

1
2

) 

п
р

о
ф

ес
о
р

ів
 

д
о

к
то

р
ів

 н
ау

к
 

д
о

ц
ен

ті
в
 

к
ан

д
и

д
ат

ів
 н

ау
к

 

б
ез

 с
ту

п
ен

я
 і

 з
в
ан

н
я
 

В
сь

о
г
о

 

(1
4

+
1
5

+
1

6
+

1
7

+
1
8

) 

п
р

о
ф

ес
о
р

ів
 

д
о

к
то

р
ів

 н
ау

к
 

д
о

ц
ен

ті
в
 

к
ан

д
и

д
ат

ів
 н

ау
к

 

б
ез

 с
ту

п
ен

я
 і

 з
в
ан

н
я
 

В
сь

о
г
о

 

(2
0

+
2
1

+
2

2
+

2
3

+
2
4

) 

Р
а

зо
м

 (
7

+
1

3
+

1
9

+
2
5

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Механізації с.г. 0 0 0 5 3 8 0 0 1 0 1 2 0 0 4 3 0 7 2 0 4 0 1 7 24 

Електрифікації 

і автоматизації 

с.г. 

0 0 0 2 4 6 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0 5 15 

Економіки та 

менеджменту 
0 1 1 6 5 13 0 0 2 3 1 6 1 0 2 0 2 5 0 0 1 1 1 3 27 

РАЗОМ 0 1 1 13 12 27 0 0 4 3 3 10 1 0 7 3 3 14 3 1 7 2 2 15 66 
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Таблиця 3.2.5  

Якісний склад кафедр факультетів станом на 01.12.2015 р. 

 

 

 

 

Факультет /  

кафедри 

 

Кількість кафедр Кількість випускових 

кафедр 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

ей
 

В
сь

о
го

 

у
 т

.ч
. 

з 

ф
у

н
д

ам
ен

-

та
л
ь
н

о
ї 

п
ід

го
то

в
к
и

 

в
сь

о
го

 

з них очолюють: 

п
р
о

ф
ес

о
р

и
 

к
ан

д
и

д
ат

и
, 

д
о

ц
ен

ти
 

Механізації с.г. 4 - 2 1 3 2 
Транспортних технологій, 

експлуатації машин і 

технічного сервісу 
   1  2 

Машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва 
    1 1 

Загальнотехнічних дисциплін     1  
Життєдіяльності людини     1  

Електрифікації і 

автоматизації с.г. 
2 1 1 1 1 1 

Електрифікованих технологій 

в аграрному виробництві 
   1  1 

Природничо-

фундаментальних 

дисциплін 
    1  

Економіки та 

менеджменту 
4 - 3 2 2 2 

Аграрної економіки      1  
Бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 
   1  1 

Менеджменту    1  1 
Соціально-гуманітарних 

дисциплін 
    1  

РАЗОМ 10 1 6 4 6 5 
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4. СТАН НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ 

 

4.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Загальна площа ВП складає 1067,93 га, загальна площа будівель 27320 м2, із них 

навчальна площа 23235 м2, два гуртожитки на 560 місць, актову залу на 450 місць, бiблiотеку 

з 2 читальними залами на 115 місць, їдальню на 200 місць.  

Наявні документи на право власності, зокрема свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно на навчальні корпуси № 1, № 2, лабораторні корпуси № 1, № 2, гуртожитки 

№2, № 3. 

Навчальна робота проводиться у 68 спеціалізованих лабораторіях та 34 кабінетах.  

У закладі – 19 комп’ютеризованих класів, 216 комп’ютерів, комп’ютери підключені 

до мережі Internet, забезпечено необмежений доступ до мережі  для викладачів та студентів 

інституту. 

У 2015 році придбано стенди у лекційні аудиторії і лабораторії. Обладнано 

мультимедійною технікою 2 спеціалізовані лабораторії (№104, 105). 

Проведено реконструкцію та ремонт лекційної аудиторій (№118) та 7 спеціалізованих 

лабораторій: нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (№ 104, 105); 

транспортного планування в системі АПК (№110); організації вантажних та пасажирських 

перевезень (№111); транспортних технологій і дорожнього руху (№ 115); логістики і 

мультимодальних перевезень (№ 113); дослідження операцій в транспортних системах 

(№116) для напрямів  підготовки 6.100102 "Процеси машини та обладнання для АПВ" та 

6.070101 "Транспортні технології" освітнього ступеня бакалавра. У гуртожитках є 

приміщення для відпочинку, дискозал, приміщення для самопідготовки, занять спортом. При 

гуртожитках розміщений підлітковий клуб "Леді-клуб" і актовий зал на 50 місць, а також 

кабінети іноземних мов. 

У ВП функціонує медичний пункт. 

Заклад має стадіон, 4 спортивних зали, 1 тренажерний зал, 5 спортивних майданчиків. 

В окремих будівлях розміщені комплекс допризовної підготовки юнаків і атлетично-

спортивний комплекс площею 2690 м2, працює філія військової кафедри НУБіП України, що 

дає можливість готувати на контрактній основі офіцерів запасу для Збройних Сил України.  

Загальні дані про матеріально-технічну базу наведені в таблицях  4.2.1.-4.2.2. 

 

Таблиця 4.2.1  

Відомості про навчально-матеріальну базу 
 

Об'єкти навчально-матеріальної бази Показники 

1. Навчальні корпуси, кількість 6 

2. Гуртожитки / кількість місць 2/560 

3. Навчальні лабораторії та навчальні корпуси  

- загальна площа, м2 27320 

- навчальна площа, м2 23235,0 

- на одного студента, м2    10,8 

4. Лабораторії, кількість 68 

5. Кабінети, кількість 34 

6. Навчальні полігони, кількість 2 

7. Обладнання, кількість  171 

8. Устаткування, кількість 645 

9. Навчально-виробничі майстерні, кількість 1 

10. Спортивний зал (площа м2) 4(2690) 

11. Стадіон (площа м2) 1/ (2366) 
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12. Спортивний майданчик (площа м2) 5/(2104) 

13. Актовий зал (кількість місць) 1(450) 

14. Пункти харчування: 

    - їдальня (посадкових місць) 

    - буфет  (посадкових місць) 

1(200) 

1(30) 

15. Читальний зал (кількість місць) 2(115) 

16.Читальний зал у гуртожитку (кількість місць) - 

17. Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів 19(216) 

18. Комп’ютерні класи у гуртожитку, кількість класів,  

кількість комп’ютерів  
– 

19. Інформаційно-видавничий центр 1 

20. Клас для дистанційної освіти 3 

21. Медичний пункт 1 

            

Функціонує навчально-науково-виробничий підрозділ загальною площею земельних 

угідь 1052,01 га, у тому числі 740,24 га ріллі, та 70 одиниць сільськогосподарської техніки й 

агрегатів, навчально-науково-виробничі лабораторії: ефективності, енергозбереження та 

нетрадиційних джерел енергії; біологічного землеробства; переробки сільськогосподарської 

продукції; якості та безпеки сільськогосподарської продукції; інтелектуальної власності; 

навчально-виробничі лабораторії: рослинництва, тваринництва, з ведення фермерського 

господарства, технічного і технологічного обслуговування, діагностування і технічного 

сервісу, відділ маркетингових зв'язків. Характеристика приміщень та обладнання лабораторії 

діагностування і технічного сервісу наведена у табл. 4.2.2.  

 

 Таблиця 4.2.2.  

Характеристика приміщень та обладнання  

лабораторії діагностування і технічного сервісу  
 

№ 

з/п 
Назва  

Площа, 

м2 

К-сть станків, 

техніки/робочих 

місць 

1 Слюсарне 135 14 

2 З ремонту електрообладнання  22,8 3 

3 Механічне 136 14 

4 Обкатувальне 56 1 

5 З  ремонту паливної апаратури та гідравліки  52,5 3 

6 З ремонту машин  – – 

7 З технічного обслуговування  54 4 

8 Ангари для зберігання с.г. техніки  740 12 

9 Машинно-тракторний парк  – 8 

10 Автопарк  780 8 
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5. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
 

5.2 ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
 

Чисельність студентів станом на 1 січня 2015 року становить 966 осіб. 

За державним замовленням навчаються 580 осіб, з них: 

- за денною формою – 430 осіб; 

- за заочною – 150 особи. 

За контрактом навчаються 386 осіб, з них: 

- за денною формою 132 особи; 

- за заочною 254 особи.  

Із загального числа студентів: 

- бакалаврів 732 особи (75,8 % від загальної кількості);  

- спеціалістів 234 осіб (24,2% від загальної кількості).  

За денною формою навчається 562 осіб (58,1 % від загальної кількості), у т.ч. 

бакалаврів 445 (46 %), спеціалістів 117 (12,1 %).  

За заочною формою навчається 404 осіб (41,9 %), у т.ч. бакалаврів 287 (29,8 %), 

спеціалістів 117 (12,1 %). 

Детальна інформація про контингент студентів, які навчаються за денною і заочною 

формами навчання за державним замовленням і за кошти юридичних і фізичних осіб, 

наведена у табл. 5.2.1.-5.2.3. 

Протягом року було відраховано 7 студентів за неуспішність. Інформація про 

кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну навчання за 

неуспішність, наведена в табл. 5.2.4. 

Протягом року було поновлено на навчання 20 студентів, з них 2 студенти за 

державним замовленням. Інформація про кількість студентів, поновлених на навчання, 

наведена  

в табл. 5.2.9.-5.2.10. 

У 2015 році було зараховано на навчання на 1 курс за усіма формами фінансування  

і навчання всього 369 осіб, у т.ч. за скороченим терміном 90 осіб, що у порівнянні  

з 2014 роком складає 99,2 %. 

У 2015 році за державним замовленням на денну форму навчання було зараховано 

181 особа, що у порівнянні з 2014 роком складає 107,7 %. 

У т.ч.: 

- за ОР "Бакалавр" 119 осіб; 

- за ОКР "Спеціаліст" 62 осіб. 

На заочну форму навчання за державним замовленням зараховано 40 осіб, у т.ч.: 

- за ОР "Бакалавр" 29 осіб; 

- за ОКР "Спеціаліст" 11 осіб. 

У 2015 році за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб було зараховано всього 

148 осіб, що у порівнянні з 2014 роком складає 93,1 %. У тому числі: 

- на денну форму навчання зараховано 75 осіб, у т.ч.: 

- за ОР "Бакалавр" 20 осіб; 

- за ОКР "Спеціаліст" 55 осіб. 

На заочну форму навчання зараховано всього 73 осіб, у т.ч.: 

- за ОР "Бакалавр" 14 осіб; 

- за ОКР "Спеціаліст"59 осіб. 

Інформація про загальну кількість студентів, прийнятих на навчання у 2015 році за 

державним замовленням і за кошти юридичних і фізичних осіб наведена у табл. 5.2.5- 5.2.7.  

Із загальної кількості зарахованих студентів сільська молодь становить 141 особа, що 

складає 38,2 % від загальної кількості зарахованих, у т.ч. за денною формою навчання -  

табл. 5.2.8. 

Середній конкурс вступників на денну форму навчання у розрізі ОКР склав 2,8, на 

заочну 4,1, таблиці 5.2.11-5.2.12. 
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Таблиця 5.2.1.  

Загальна кількість студентів станом на 01.01.2016 року 

 

Спеціальність 

Форми навчання 
 

Разом 

по денній 

і заочній 

формах 

(5+11) 
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о
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о
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о
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9
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) 

Ж
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Ч
о

л
о

в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 162  162    117  117   279  

Транспортні технології (за 

видами транспорту) 
 10  10    -  -   10  

Енергетика та 

електротехнічні системи в 

АПК 

 114  114    60  60   174  

Менеджмент  65  65    45  45   110  

Облік і аудит  94 27 121    65 23 88   209  

Механізація сільського 

господарства 
  47 47     36 36   83  

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

  25 25     32 32   57  

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
  18 18     26 26   44  

РАЗОМ  445 117 562    287 117 404   966  

 



 19 

 

 

Таблиця 5.2.2.  

Кількість студентів, які навчаються за держзамовленням 

 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання  

Разом 

по 

денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

Денна Заочна 

М
о
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о
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о
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о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
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С
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ец
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л
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т
 

В
сь

о
г
о
 

(6
+

7
+

8
) 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 151  151  51  51 202 

Транспортні 

технології (за видами 

транспорту) 

 10  10  -  - 10 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

 96  96  25  25 121 

Менеджмент  55  55  21  21 76 

Облік і аудит  56 10 66  22 6 28 94 

Механізація 

сільського 

господарства 

  25 25   10 10 35 

Енергетика 

сільськогосподарсько

го виробництва 

  17 17   10 10 27 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

  10 10   5 5 15 

РАЗОМ  368 62 430  119 31 150 580 

 

 

Таблиця 5.2.3. 

Кількість студентів, які навчаються за контрактом 

 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання  

Разом 

по 

денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

Денна Заочна 

М
о

л
о
д

ш
и
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о
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о
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С
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л
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т
 

В
сь

о
г
о
 

(6
+

7
+

8
) 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 11  11  66  66 77 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

 18  18  35  35 53 

Менеджмент  10 17 27  24  24 51 
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Облік і аудит  38  38  43 17 60 98 

Механізація 

сільського 

господарства 

  22 22   26 26 48 

Енергетика 

сільськогосподарсько

го виробництва 

  8 8   22 22 30 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

  8 8   21 21 29 

РАЗОМ  77 55 132  168 86 254 386 

 

 

Таблиця 5.2.4. 

Кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну 

навчання за неуспішність 

 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання  

Разом 

по 

денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

Денна Заочна 

М
о
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(6
+

7
+

8
) 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

     2  2 2 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

     2  2 2 

Енергетика 

сільськогосподарськог

о виробництва 

  1 1     1 

РАЗОМ   1 1  4  4 5 
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Таблиця 5.2.5. 

Загальна кількість студентів, прийнятих на навчання у станом на 01.01.2016 року 

 

 

 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання 
 

Разом 

по 

денній 

і 

заочній 

формах 

(11+21) 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о

ч
ен
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т
ер

м
ін

о
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

   54 18 36    54    23 12 11    23 77 

Транспортні технології 

(за видами транспорту) 
   10  10        -      - 10 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

   33 9 24    33    9 9     9 42 

Менеджмент 
   19 19 0    19    6 6     6 25 

Облік і аудит    23 14 9 27   50    5 5  10   15 65 

Механізація сільського 

господарства 
      47   47       22   22 69 

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

      25   25       21   21 46 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

      18   18       17   17 35 

РАЗОМ    139 60 79 117   256    43 32 11 70   113 369 
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Таблиця 5.2.6.  

Прийом студентів за державним замовленням у 2015 році 

 

Спеціальність 

Форми навчання 

 

Разом 

по денній 

і заочній 

формах 

(11+21) 

 

денна заочна 

Молодший 

спеціаліст 

бакалавр спеціаліст 

В
сь

о
г
о

 (
2

+
5
+

8
) 

Молодший 

спеціаліст 

бакалавр спеціаліст 

В
сь

о
г
о

 

(1
2

+
1

5
+

1
8

) 

В
сь

о
г
о
 

п
о

в
н

и
й

 

т
ер

м
ін

 

за
 

ск
о

р
о

ч
ен

и

м
 т

ер
м
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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и
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м
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о

р
о
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и

м
 т

ер
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о
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о
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о

в
н

и
й

 

т
ер

м
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за
 

ск
о

р
о

ч
ен

и

м
 т

ер
м

ін
о

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

   50 18 32    50    12 12     12 62 

Транспортні технології 

(за видами транспорту) 
   10  10    10    -      - 10 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

   29 9 20    29    8 8     8 37 

Менеджмент    15 15     15    4 4     4 19 

Облік і аудит    15 10 5 10   25    5 5  1   5 30 

Механізація сільського 

господарства 
      25   25       5   5 30 

Енергетика 

сільськогосподарськог

о виробництва 

      17   17       5   5 22 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

      10   10       0   0 10 

РАЗОМ    119 52 67 62   181    29   11   40 221 
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Таблиця 5.2.7. 

Прийом студентів на навчання за контрактом у 2015 році 

Спеціальність 

Форми навчання 

Разом 

по денній 

і заочній 

формах 

(11+21) 

денна заочна 
Молодший 

спеціаліст 

бакалавр спеціаліст 

В
сь

о
г
о

 (
2

+
5
+

8
) 

Молодший 

спеціаліст 

бакалавр спеціаліст 

В
сь

о
г
о

 (
1

2
+

1
5
+

1
8

) 

В
сь

о
г
о
 

п
о

в
н

и
й

 т
ер

м
ін

 

за
 с

к
о
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о

ч
ен

и
м
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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т
ер
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

4 4 4 11 11 11 15 

Транспортні технології 

(за видами транспорту) 
- - - - - - - 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

4 4 4 1 1 1 5 

Менеджмент 4 4 4 2 2 2 6 

Облік і аудит 8 4 4 17 25 9 9 34 

Механізація сільського 

господарства 
22 22 17 17 39 

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

8 8 16 16 24 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

8 8 17 17 25 

РАЗОМ 20 8 12 55 75 14 3 11 59 73 148 
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Таблиця 5.2.8. 

Прийом сільської молоді до бакалаврату замовленням 

Спеціальність 
Денна  

форма  

Заочна  

форма  
Разом 

Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
31 4 35 

Транспортні технології (за видами 

транспорту) 
7 - 7 

Енергетика та електротехнічні 

системи в АПК 
13 - 13 

Менеджмент 12 1 1 

Облік і аудит 7 3 10 

РАЗОМ 70 8 78 

 

Таблиця 5.2.9.  

Кількість студентів поновлених та переведених на навчання за державним 

замовленням 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання 
Разом 

по денній 

і заочній 

формах 

(5+9) 

Денна Заочна 

М
о

л
о

д
ш

и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т

 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о

 

(2
+

3
+

4
) 

М
о

л
о

д
ш

и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т

 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о

 

(6
+

7
+

8
) 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

     1  1 1 

Облік і аудит      1  1 1 

РАЗОМ      2  2 2 

 

Таблиця 5.2.10. 

Кількість студентів поновлених та переведених на навчання за контрактом 

 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання  

Разом 

по 

денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

Денна Заочна 

М
о

л
о

д
ш

и
й

 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(2
+

3
+

4
) 

М
о

л
о

д
ш

и
й
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ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(6
+

7
+

8
) 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

     5   5 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 
 1    9   10 

Облік і аудит      2   2 

Енергетика 

сільськогосподарсько

го виробництва 
      1  1 

РАЗОМ  1    16 1  18 
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Таблиця 5.2.11. 

Конкурс абітурієнтів на денну форму навчання у розрізі напрямів, спеціальностей 

 

 

Таблиця 5.2.12. 

 Конкурс абітурієнтів на заочну форму навчання у розрізі напрямів, спеціальностей 

 

 

Спеціальність На держбюджет 

ОКР "Бакалавр" 

Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
1,9 

Транспортні технології (за видами транспорту) 1,7 

Енергетика та електротехнічні системи в АПК 2,7 

Менеджмент 4,5 

Облік і аудит 6,1 

СЕРЕДНІЙ 3,4 

ОКР "Спеціаліст" 

Механізація сільського господарства 2,1 

Енергетика сільськогосподарського виробництва 1,6 

Менеджмент організацій і адміністрування 2,1 

Облік і аудит 2,9 

СЕРЕДНІЙ 2,2 

СЕРЕДНІЙ по ВП 2,8 

Спеціальність На держбюджет 

ОКР "Бакалавр" 

Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
2,3 

Енергетика та електротехнічні системи в АПК - 

Менеджмент 2,4 

Облік і аудит 2,3 

СЕРЕДНІЙ 2,3 

ОКР "Спеціаліст" 

Механізація сільського господарства 6,2 

Енергетика сільськогосподарського виробництва 4,4 

Менеджмент організацій і адміністрування 1,0 

Облік і аудит 12,0 

СЕРЕДНІЙ 5,9 

СЕРЕДНІЙ по ВП 4,1 
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

6.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" здійснює підготовку 

фахівців за 4 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", за 5 напрямами 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". 

У 2015 році  акредитовано 1 напрям підготовки, 1 спеціальність та ліцензовано  

2 напрями підготовки, табл. 6.2.1. 

У ВП функціонує рейтингова оцінка роботи викладачів та факультетів, кафедр. 

Розроблені та введені в дію "Положення про екзаменаційні комісії",  "Положення про 

екзамени та заліки", "Положення про організацію освітнього процесу ".  

За звітний період проведено: 5 семінарів для викладачів з питань організації 

навчально-виховного процесу. 

Підрозділ в комплексі з НУБіП України реалізує ступеневу підготовку фахівців за 

узгодженими навчальними планами, у т.ч. за скороченими термінами навчання  

за 4 напрямами підготовки, табл. 6.2.2. 

Таблиця 6.2.1.  

Напрями і спеціальності підготовки фахівців, ліцензовані, акредитовані 

 у 2015  році 
 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Напрям, спеціальність, шифр та назва 
Ліцензовано чи 

акредитовано 

0305 Економіка та 

підприємництво 
6.030509 Облік і аудит Акредитовано 

0305 Економіка та 

підприємництво 
7.03050901 Облік і аудит Акредитовано 

0701 Транспортні 

технології 

6.070101 транспортні технології (за видами 

транспорту) 
Ліцензовано 

1702 Цивільна 

безпека 
6.170202 Охорона праці Ліцензовано 

 

 

Напрями підготовки бакалаврів за скороченим терміном: 

 

№ з\п Напрями підготовки 

1.  Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 

2.  Транспортні технології  (за видами транспорту) 

3.  Енергетика та електротехнічні системи в АПК 

4.  Облік і аудит 
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6.1. Ступенева система освіти 

Ступенева система освіти надає широкі можливості для задоволення освітніх потреб 

студента і підвищує гнучкість підготовки фахівців та рівень їх соціального захисту в умовах 

змін, запитів економіки і ринку праці.  

Вона забезпечує здобуття бажаної кваліфікації чи її підвищення за певним напрямом 

професійного спрямування або спеціальністю і базується на відповідних освітньо-

професійних програмах підготовки. Система розроблена на основі глибокого вивчення 

особливостей вищої освіти і охоплює всі ступені, які визначені законом України "Про 

освіту" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про ступеневу освіту".  

Особливість ступеневої вищої освіти полягає в тому, що вона дає можливість 

відібрати найбільш здібних студентів ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний 

інститут" і рекомендувати  їх на навчання у базовому закладі (м. Київ) та ВП НУБіП України 

"Ніжинський агротехнічний інститут". 

У 2015 році 67 випускників ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" 

продовжили навчання за ОР "Бакалавр" у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний 

інститут",  у т.ч. 58 випускників за денною і 9 випускників за заочною формами навчання, 

у 2014 році – 82 за денною та 13 за заочною формами навчання. 

За ОКР "Магістр" продовжили навчання у НУБіП України 4 випускники, у т.ч. за 

денною формою навчання 4 випускники. 

За ОКР "Спеціаліст" продовжили навчання у ВП НУБіП України "Ніжинський 

агротехнічний інститут" 187 випускників, у т.ч. за денною формою навчання 117 осіб. 
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6.1.2. ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" разом з НУБІП України 

реалізує ступеневу систему підготовки фахівців за схемою: 

"Молодший спеціаліст" → "Бакалавр" → "Спеціаліст" → "Магістр". 

На сьогодні підготовка молодших спеціалістів проводиться за уніфікованими 

навчальними планами для ВНЗ НУБІП України. Погоджені також навчальні плани 

підготовки бакалаврів за скороченим терміном. 

У 2015 році: 

 продовжили навчання у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

за денною формою навчання 196 випускників, з них молодших спеціалістів на ОПП 

бакалаврів 79 осіб, бакалаврів на ОПП спеціалістів 117 осіб; 

 продовжили навчання у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

за заочною формою навчання 81 випускник, з них молодших спеціалістів на ОПП бакалаврів 

11 осіб, бакалаврів на ОПП спеціалістів 70 осіб. 

У 2015 році за ступеневою системою продовжили навчання у базовому закладі 

(м.Київ) НУБіП України за денною формою навчання за ОПП магістрів 4 випускники 

інституту. 
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6.2. Організація, реорганізація факультетів (відділень), кафедр, лабораторій 

6. 2.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

У 2015 році внесено зміни у структуру ВП: 

 утворено кафедру життєдіяльності людини з метою належної організації освітнього 

процесу (наказ від 27.02.2015, № 34); 

 реорганізовано кафедри електрифікованих технологій в аграрному виробництві та 

автоматизації сільського господарства в кафедру електрифікованих технологій в аграрному 

виробництві (наказ від 31.08.2015, № 125). 
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6.3. Організація практик студентів  

 

6.3.2 ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

ВП має власну базу для проведення навчальних і виробничих практик: 

навчально-виробничі лабораторії (5): 

 рослинництва; 

 тваринництва; 

 з ведення фермерського господарства; 

 технічного і технологічного обслуговування з машинно-тракторним парком; 

 діагностування і технічного сервісу. 

Лабораторія діагностування і технічного сервісу має 9 приміщень загальною площею 

1176 м2. Характеристика приміщень та обладнання лабораторії діагностування і технічного 

сервісу наведена у таблиці 4.2.2. 

Характеристика навчально-виробничої бази ВП наведена у табл. 6.3.2.1  

 

Виробничо-практична діяльність 
У ВП діє 1 навчально-науково-виробничий підрозділ. 

У 2015 році в навчально-науково-виробничому підрозділі проводилися роботи:  

вирощувалися с/г культури:  

зернові культури:  

пшениця урожайністю – 32,3 ц/га; третікале урожайністю – 21,3 ц/га; ячмінь 

урожайністю – 19,4 ц/га; овес урожайністю – 13,2 ц/га; люпин урожайністю – 11,6 ц/га; 

кукурудза на зерно урожайністю – 58,1 ц/га. Середня урожайність складає 35,1 ц/га. 

овочева група: 

картопля урожайністю 165 ц/га; капуста урожайністю – 67 ц/га, огірки урожайністю 

14,3 ц/га. Середня урожайність складає 61,5 ц/га. 

Вирощено 97 голів ВРХ та 83 голів свиней. Вироблено 11,2 тонн м'яса, 84,7 тонн 

молока тощо.  

 

Навчально-методичне забезпечення практичного навчання 

Для усіх навчальних та виробничих практик розроблено навчально-методичні 

комплекси, до складу яких входять: програми, щоденники, звіт тощо. 

У 2015 році підготовлено навчальні матеріали для проведення практик: 

1. Оновлені наскрізні програми практичної підготовки для напрямів підготовки 

6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва",  

6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі". 

2. Укладені договори з провідними агропромисловими підприємствами області про 

проходження студентами виробничих та навчальних практик. 
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Таблиця 6.3.2.1  
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Назва  Тип К-сть 
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1052,01 740,24 8,32 131,69 8,28 140,37 97 83 - 22 / 847 ц 
Оз. пшениця   

32,3 ц/га 

Огірки 

3 га/4,3 т 
1 

 

Трактори 
 

         
 

Третікале 

21,3 ц/га 

Картопля 

1,5 га/24,7 т 

 
Трактор МТЗ-892  1 

         
 

Ячмінь 

19,4 ц/га 

Капуста 

1 га/ 6,7 т 

 
Трактор МТЗ-80    4 

         
 

Овес 

13,2 ц/га 

  
Трактор МТЗ-82    1 

         
 

Люпин 

11,6 ц/га 

  
Трактор Т-150К  1 

          
 

Кукурудза на 

зерно 58,1 ц/га 

  
Трактор ХТЗ-17021  1 

          

 

Сінаж 

в/вівсяний 

118,3 ц/га 

  

Трактор ДТ-75  1 

          

 

Кукурудза на 

з/корм 

109,7 ц/га 

  

Трактор Т-40     1 

          
 

Озимина на 

з/корм 51 ц/га 

  

Ґрунтообробна техніка 

          
  

  
Плуг ПЛН-5-35  1 

          
  

  
Плуг ПМУ-5-40  1 
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Борона БДВП-4,2  1 

          

  

  Розкидач міндобрив 

KUHN з підіймачем 

LEVSAK  

 1 

          
  

  Агр. суц. обр. АП-6 

"Європак" 
 1 

          
  

  
Культиватор КФН-2,8  1 

          
  

  Культиватор УСМК-

5,4 
 1 

          
  

  
Машини для сівби 

          
  

  
Сівалка СЗ-5,4  1 

          
  

  
Сівалка СЗ-3,6  1 

          
  

  
Сівалка СЗТ-3,6  1 

          
  

  
Сівалка ССТ-12  1 

          
  

  
Сівалка СО-4,2  1 

          
  

  Картоплесаджалка 

КСМ-4 
 2 

          
  

  Сівалка KINZE  

(8-ми рядкова) 
 1 

          
  

  
Машини для заготівлі кормів 

          

  

  Кормозаготівельний 

комбайн Е-281  

"Марал" 

      1 

          
  

  
Косарка КС-2,1  1 

          
  

  Комбайн роторний 

причіпний "РОСЬ-2" 
  

          
  

  
Граблі ГВК-6  1 

          
  

  Прес-підбирач 

"ROLAND-66" 
 1 
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Косарка КРВ-2,1А  1 

          
  

  
Для приготування кормів 

          
  

  Кормоагрегат 

АКГСМ-05 М 
 1 

          
  

  Машини для внесення 

пестицидів 

          
  

  
Обприскувач ОП-2000  1 

          
  

  
Збиральна техніка 

          
  

  
Жатка ЖВН-6  1 

          
  

  
Жатка ЖРБ-4,2  1 

          
  

  Зернозбиральний 

комбайн "Єнісей" 
 1 

          
  

  Зернозбиральний 

комбайн "ДОН-1500" 
 1 

          
  

  Зерносушарка 

AGREX 
 1 
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6.4. Науково-методична робота та впровадження інформаційних технологій в 

навчальний процес 

 

6.4.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Видання навчально-методичної літератури. 

За звітний період викладачами видано: 

 5 підручників з грифом МОН України/Вченої ради НУБіП України; 

 36 навчальних посібники з грифом МОН України/Вченої ради НАТІ 

 21 методична розробока за рекомендацією кафедр НУБіП України, інших ВНЗ ІІІ-

ІV р.а.; 

 9 методичних розробок за рекомендацією закладу; 

 створено 5 навчальних мультимедійних розробок, 18 комп’ютерних програм; 

Інформація про методичні розробки викладачів подана в таблицях і додатках. 

У 2015 році 1 педагогічних працівників брали участь у 1 семінарах, організованих 

НМЦ АО.  

Стан розробки навчально-методичних комплексів. 

Кредитно-модульну систему запроваджено за ОР “Бакалавр” усіх напрямів 

підготовки, ОКР "Спеціаліст". 

Сформовані навчально-методичні комплекси усіх дисциплін за ОР “Бакалавр” усіх 

напрямів підготовки, ОКР Спеціаліст" усіх спеціальностей та форм навчання. 

Створено 87 % від загальної кількості електронних варіантів НМК дисциплін, 

створюється єдина база навчальних матеріалів на основі платформи "Moodle".  

Розроблені НМК курсового і дипломного проектування та практичного навчання. 

В структурних підрозділах (навчальна частина, деканат, кафедра, відділення) 

сформовано навчально-методичну документацію для усіх напрямів (спеціальностей) у 

відповідності до вимог НУБіП України.  

Результати впровадження системи контролю якості освіти 

Для контролю за навчальним процесом проведено: 

 21 відкритих занять,  

 взаємовідвідувань 37 навчальних занять,  

 39 директорських контрольних робіт за результатами екзаменаційних сесій, де 

було охоплено 6 екзаменів ОКР "Спеціаліст" і 33 екзамени ОР "Бакалавр", 

 перевірку 27 навчально-методичного комплексів навчальних дисциплін. 

Проводилися перевірки стану професійно-практичної підготовки ОР "Бакалавр" та 

"Спеціаліст". 

Перевірено якість дипломних робіт і дипломних проектів та надано методичні 

рекомендації щодо їх виконання. 
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Кількість виданої навчально-методичної літератури  

згідно з переліком, додаток 1 

Таблиця 6.3.2.1  

 

 

Підготовка навчально-методичної літератури в електронній формі 

згідно з переліком, додаток 1 

Таблиця 6.3.2.2 

 

Підручники, 

навчальні 

посібники 

(к-сть) 

Методичні 

розробки 

(к-сть) 

Цикл лекцій з 

дисципліни 

(к-сть) 

WEB- 

сторінок 

Методичні 

рекомендації з 

дипломного 

проектування 

Програми 

 практик 

5 30 -  – - 

 

 

Таблиця 6.3.2.3 

 Кількість мультимедійних та комп’ютерних програм, 

 розроблених у 2015 році 

 

Підручників 

(посібників) 

грифом МОН 

України 

підручників 

(посібників) з 

грифом 

МАПП 

України 

навчальних  

посібників за 

рекомендацією 

Вченої ради 

НАТІ 

методичних 

розробок за 

рекоменда-

цією Вченої 

ради НАТІ 

подано 

методичних 

матеріалів на 

конкурс НМЦ 

методичних 

розробок за 

рекомендацією 

вчених рад, 

кафедр НУБіП 

України, інших 

ВНЗ 

5 - 33 9 2 21 

Мультимедійних 

програм, шт. 

Комп’ютерних програм, шт., 

у т. ч. 

навчаючих контролюючих довідкових розрахункових 
АРМ 

фахівця 

5 16   1 1 
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6.5. Випуск та працевлаштування студентів 

 

6.4.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
 

Загальна кількість випускників у 2015 році становить 391 особу. У т.ч.: 

- за державним замовленням, 179 осіб, що складає 45,8 % від загального випуску. З них: 

 денної форми навчання 157 осіб, ОР "Бакалавр" 97 осіб, ОКР "Спеціаліст"  

60 осіб;  

 заочної форми навчання 22 особи, ОР "Бакалавр" 22 осіб, табл. 6.5.2.2. 

- за контрактом, 212 особи, що складає 54,2 % від загального випуску. З них: 

 денної форми навчання 106 особи, ОР "Бакалавр" 39 особи, , ОКР 

"Спеціаліст" 67 осіб;  

 заочної форми навчання 106 осіб,   ОР "Бакалавр" 106 осіб табл. 6.5.2.3. 

У порівнянні з попереднім роком загальна кількість випускників збільшилася  

на 64 (16,2 %), з них ОКР "Бакалавр" збільшилася на 102 (38,6 %), ОКР "Спеціаліст" 

зменшилась на 38 осіб (22,9 %). 

Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, складає 13 осіб, що складає 3,3 

% від загального випуску. З них: 

 денної форми навчання 12 осіб, ОР "Бакалавр" 4 особи, ОКР "Спеціаліст" 8 осіб; 

 заочної форми навчання 1 особи, ОР " Бакалавр " 1 особа табл. 6.5.2.5. 

У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які отримали диплом 

з відзнакою, зменшилася на 1 (0,3 %). 

Кількість студентів, які склали Державний іспит, захистили дипломний проект на "4"  

і "5", становить 193 особи, що складає 49,2 % від загального випуску. З них: 

 денної форми навчання 142 осіб, ОР "Бакалавр" 80 особи, ОКР "Спеціаліст" 62 

особи;  

 заочної форми навчання 51 особа,  ОР " Бакалавр" 51 особа табл. 6.5.2.7. 

У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які склали Державний іспит, 

захистили дипломний проект на "4" і "5", зменшилась на 15 (7,2 %). 

Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома, складає:  

 за денною формою навчання 3,65, за ОКР "Бакалавр" 3,7, за ОКР "Спеціаліст" 3,6; 

 за заочною формою навчання 3,5, на ОКР " Бакалавр" 3,5, табл. 6.5.2.4. 

Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємства складає  

22 особи за денною формою навчання, за ОКР "Бакалавр" 10 осіб, за ОКР "Спеціаліст" 12, 

табл. 6.5.2.6. 

Кількість замовлень з виробництва на випускників денної форми навчання наведена 

у табл. 6.5.2.8.  

Кількість випускників денної форми навчання працевлаштованих за фахом наведена 

у табл. 6.5.2.9.  

Кількість випускників, які продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

склала 191 особа, що складає 48,8 % від загального випуску.  

З них випускників: денної форми навчання 121 осіб, (30,8 %), заочної форми навчання 

70 осіб (18 %); 

спеціалістів 3 осіб( 7,7 %), бакалаврів 188 особи (48,1 %), 

У 2015 році подовжили навчання у НУБіП України 4 особи за ОПП "Магістр"за денною 

формою навчання.  
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Таблиця 6.5.2.1.  

Загальна кількість випускників у 2015 році 

Спеціальність 

Форми навчання 

Разом 

по денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

Кількість 

студентів, 

які одержали  

робітничу 

професію 

Денна заочна 

М
о

л
о

д
ш

и
й

 

сп
ец

іа
л

іс
т

 

Б
а

к
а

л
а

в
р
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п
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л
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т
 

В
сь

о
г
о

 

(2
+

3
+

4
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М
о

л
о

д
ш

и
й

 

сп
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л

іс
т

 

Б
а

к
а
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а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о

 

(6
+

7
+

8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
 56  56  52  52 108  

Енергетика та електротехнічні 

системи в АПК 
 29  29  28  28 57  

Менеджмент  18  18  23  23 41  

Облік і аудит  33 20 53  25  25 78  

Механізація сільського господарства   50 50     50  

Енергетика сільськогосподарського 

виробництва 
  39 39     39  

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
  18 18     18  

РАЗОМ  136 127 263  128  128 391  
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Таблиця 6.5.2.2. 

Кількість випускників у 2015 році, які навчались за державним замовленням 
 

Спеціальність 

Форми навчання 

Разом 

по денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

Кількість 

студентів, 

які одержали  

робітничу 

професію 

денна заочна 

М
о

л
о

д
ш

и
й

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
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л
іс

т
 

В
сь

о
г
о

 

(2
+

3
+

4
) 

М
о

л
о

д
ш

и
й
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ец
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л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о

 

(6
+

7
+

8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
 48  48  10  10 58  

Енергетика та електротехнічні 

системи в АПК 
 25  25  4  4 29  

Менеджмент  12  12  5  5 17  

Облік і аудит  12 10 22  3  3 25  

Механізація сільського господарства   20 20     20  

Енергетика сільськогосподарського 

виробництва 
  20 20     20  

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
  10 10     10  

РАЗОМ  97 60 157  22  22 179  
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Таблиця 6.5.2.3.  

Кількість випускників у 2015 році, які навчались за контрактом 

 

 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання Разом 

по денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

Кількість 

студентів, 

які 

одержали  

робітничу 

професію 

денна заочна 

М
о

л
о

д
ш

и
й

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о

 

(2
+

3
+

4
) 

М
о

л
о

д
ш

и
й

 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о

 

(6
+

7
+

8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
 8  8  42  42 50  

Енергетика та електротехнічні 

системи в АПК 
 4  4  24  24 28  

Менеджмент  6  6  18  18 24  

Облік і аудит  21 10 31  22  22 53  

Механізація сільського господарства   30 30     30  

Енергетика сільськогосподарського 

виробництва 
  19 19     19  

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
  8 8     8  

РАЗОМ  39 67 106  106  106 212  
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Таблиця 6.5.2.4.  

Середній бал з дисциплін,  

що входять у додаток до диплома випускників 2015 року 
 

Спеціальність 

Форми навчання 

денна заочна 

М
о

л
о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

М
о

л
о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 3,8   3,2  

Енергетика та 

електротехнічні системи в 

АПК 

 3,5   3,4  

Менеджмент  3,7   3,5  

Облік і аудит  3,8 3,7  3,7  

Механізація сільського 

господарства 
  3,6    

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

  3,5    

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
  3,6    

РАЗОМ  3,7 3,6  3,5  

 

 
Таблиця 6.5.2.5.  

Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою 
 

Спеціальність 

Форми навчання 
Разом 

по 

денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

денна заочна 

М
о

л
о
д
ш

и
й

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

Б
а

к
а
л

а
в

р
 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(2
+

3
+

4
) 

М
о

л
о
д
ш

и
й

 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а
л

а
в

р
 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(6
+

7
+

8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Облік і аудит  4 3 7  1  1 8 

Механізація сільського 

господарства 
  2 2     2 

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

  1 1     1 

Менеджмент організацій 

і адміністрування 
  2 2     2 

РАЗОМ  4 8 12    1 13 
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Таблиця 6.5.2.6.  

Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємств або 

отримали рекомендації ДЕК на впровадження 
 

Спеціальність 

Форми навчання  

Разом 

по 

денній і 

заочній 

формах 

(5+9) 

денна заочна 

М
о

л
о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(2
+

3
+

4
) 

М
о

л
о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(6
+

7
+

8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 5  5  4  4 9 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

 5  5  3  3 8 

Менеджмент          

Облік і аудит          

Механізація сільського 

господарства 
  8 8     8 

Енергетика 

сільськогосподарськог

о виробництва 

  4 4     4 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

         

РАЗОМ  10 12 22  7  7 29 
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Таблиця 6.5.2.7.  

Кількість студентів, які склали державний іспит, захистили дипломний проект 

(роботу) на “4” і “5” 
 

Спеціальність 

Форми навчання Разом 

по денній 

і 

заочній 

формах 

(5+9) 

денна заочна 

М
о

л
о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(2
+

3
+

4
) 

М
о

л
о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л

іс
т
 

Б
а

к
а

л
а

в
р

 

С
п

ец
іа

л
іс

т
 

В
сь

о
г
о
 

(6
+

7
+

8
) 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 34  34  8  8 42 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

 6  6  10  10 16 

Менеджмент  15  15  19  19 34 

Облік і аудит  25 15 40  14  14 54 

Механізація 

сільського 

господарства 

  36 36     36 

Енергетика 

сільськогосподарсько

го виробництва 

  3 3     3 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

  8 8     8 

РАЗОМ  80 62 142  51  51 193 

 

 
Таблиця 6.5.2.8.  

Кількість замовлень з виробництва на випускників 

денної форми навчання 2015 року 
 

Спеціальність Бакалавр Спеціаліст Всього 

Процеси, машини та обладнання АПВ 20  20 

Енергетика та електротехнічні систем в 

АПК 
12  12 

Менеджмент 6  6 

Облік і аудит 6 4 10 

Механізація сільського господарства  7 7 

Енергетика сільськогосподарського 

виробництва 
 10 10 

Менеджмент організацій і адміністрування  4 4 

РАЗОМ 44 25 69 
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Таблиця 6.5.2.9.  

Кількість працевлаштованих випускників денної форми навчання у 2015 році  
 

Спеціальність 

Бакалавр Спеціаліст Всього 

Усього  
У т.ч. за 

фахом 
Всього  

У т.ч. за 

фахом 
Усього  

У т.ч. за 

фахом 

Процеси, машини та обладнання 

АПВ 
48 43   48 43 

Енергетика та електротехнічні 

систем в АПК 
25 24   25 24 

Менеджмент 12 12   12 12 

Облік і аудит 12 11 10 7 22 18 

Механізація сільського 

господарства 
  20 15 20 15 

Енергетика сільськогосподарського 

виробництва 
  20 16 20 16 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
  10 5 10 5 

РАЗОМ 97 90 60 43 157 133 
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7. ВИХОВНА РОБОТА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ І СПОРТИВНО-

МАСОВА РОБОТА  
 

7. 2. ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
 

За звітний період працювали 9 колективів художньої самодіяльності: хор "Народне 

джерело", ансамбль "Троїсті музики", ансамбль духових інструментів "Акцент", театр 

естрадної пісні "Vivat", драматичний гурток "Феєрія", гурток вокального співу, гурток 

художнього читання, танцювальний ансамбль "Angel", гурток сольного співу, у яких задіяні 

187 студентів денної форми навчання.  

Проведено такі основні заходи: благодійний ярмарок "Великодній кошик", виставку-

ярмарок "Барви осені", урочистості до 120-ї річниці заснування навчального закладу, 

концерти з нагоди урочистої посвяти першокурсників у студенти, відзначення Днів 

працівників освіти та працівників сільського господарства, Міжнародного дня студентів 

"Студентський олімп-2015"; концертну програму "Україна – мати героїв", присвячену 201 

річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, творчу імпрезу студентів нового набору "Удалий 

старт",  мітинги-реквієми, присвячені 70-ій  річниці перемоги над нацизмом у Європі та 72-ій 

річниці з Дня визволення Ніжина від нацистських окупантів. 

 

Здобутки творчих колективів у 2015 році 

Назва фестивалю, конкурсу Диплом, місце Назва колективу 

XXXIV Міжнародний фестиваль художньої 

творчості "Голосіївська весна – 2015" 

І ступеня Ніжинський 

агротехнічний 

інститут 

XXXIV Міжнародний фестиваль художньої 

творчості "Голосіївська весна – 2015" 

І ступеня Ансамбль танцю 

"Angel" 

XXXIV Міжнародний фестиваль художньої 

творчості "Голосіївська весна – 2015" 

І ступеня Студентський хор 

"Народне джерело" 

XXXIV Міжнародний фестиваль художньої 

творчості "Голосіївська весна – 2015" 

І ступеня Перестюк Тамара 

XXXIV Міжнародний фестиваль художньої 

творчості "Голосіївська весна – 2015" 

ІІ ступеня Ансамбль "Троїсті 

музики" 

XVІІІ Міжнародний студентський 

фестиваль "Барви осені" 

Диплом переможця 

в номінації "Висока 

виконавська 

майстерність" 

Хілько Олена 

XVІІІ Міжнародний студентський 

фестиваль "Барви осені" 

Грамота учасника Хілько Олена 

XVІІІ Міжнародний студентський 

фестиваль "Барви осені" 

Грамота учасника Перестюк Тамара 

XVІІІ Міжнародний студентський 

фестиваль "Барви осені" 

Грамота учасника Бабирь Неоніла 

Міжнародна програма "Студентська 

республіка – 2015" 

Диплом Члена 

магістрату 2015 

Семенок Євген 

Міжнародний літній кубок КВК – 2015  Грамота за активну 

участь 

Команда КВК "Два 

на два" 

Х Відкритий студентський музичний 

конкурс "Сесія – 2015" 

Диплом лауреата Хілько Олена 

Всеукраїнський конкурс на кращий 

драматичний твір у жанрі комедії "Золоті 

оплески" 

Диплом за зайняте  

ІІІ місце 

Гільчук Володимир 
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Функціонують 7 збірних команд з таких видів спорту: легка атлетика, футбол, 

волейбол чоловіки, волейбол жінки, баскетбол чоловіки, гирьовий спорт, настільний теніс. 

У спортивних секціях займаються 177 студентів.  

Команди постійно беруть участь у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівнів. 

 

Таблиця 7.2.1 

Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом 

№ з/п Назва Кількість  
%  від загальної 

кількості студентів 

1 Кількість спортивних секцій 7 - 

2 Займаються у спортивних секціях, студентів 177 31 

3 Кількість студентів які взяли участь в 

обласних і всеукраїнських змаганнях 
109 19 

4 Кількість студентів, які віднесені до 

спеціальних медичних груп 
32 0,6 

 

Таблиця 7.2.2 

Участь студентів у обласних та республіканських спортивних змаганнях у 2015 році 

 

 

ВП НУБіП України Республіканські та обласні змагання, вид 

спорту (місце) 

ПІБ переможців 

НАТІ Обласні змагання з волейболу (третє) Команда НАТІ 

НАТІ Обласні змагання з баскетболу (третє)  Команда НАТІ 

НАТІ Обласні змагання з волейболу. Спартакіада 

студентів ВНЗ (перше) 

Команда НАТІ 

НАТІ Універсіада області студентів ВНЗ (друге)  Подобний Владислав, 

Курило Олександр 

Збірна команда 

НАТІ і НАТК 

Обласні змагання. Відкриття футбольного 

сезону (друге) 

Команда НАТІ і НАТК 

НАТІ Відкриті обласні змагання з 

легкоатлетичного кросу пам’яті В.Ф. 

Філіпова (друге) 

Секера Дмитро 

НАТІ Відкриті обласні змагання з 

легкоатлетичного кросу пам’яті В.Ф. 

Філіпова  (третє) 

Клочко Артем 

НАТІ Чемпіонат м. Чернігова з легкоатлетичного 

кросу (третє) 

Команда НАТІ 

НАТІ Кубок області з легкої атлетики (перше) Секера Дмитро 

НАТІ Кубок області з легкої атлетики (перше) Шарий Євгеній 

НАТІ Кубок м. Ніжина з волейболу серед 

чоловічих команд (друге) 

Команда НАТІ 

Збірна команда 

НАТІ і НАТК 

Чемпіонат м. Ніжина з футболу (друге) Команда НАТІ і НАТК 

НАТІ Відкриті обласні змагання з 

легкоатлетичного кросу пам’яті Костянова 

(перше) 

Валієва Карина 
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8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

8.1. Наукові кадри і тематика НДР 

 

8.1.2  ВП НУБіП України  "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Науковою діяльністю займаються 100 науково-педагогічних працівників, з них: 

мають науковий ступінь: 

– доктора наук –  16 осіб (штатних – 6, сумісників – 10); 

– кандидата наук – 61 особа (штатних – 40, сумісників – 21); 

– аспірантів – 7 осіб, (денної форми навчання - 7, заочної форми навчання – 0); 

– докторантів – 2 особи (денної форми навчання - 2, заочної форми навчання – 0); 

– здобувачів наукового ступеня доктора наук – 2 особи. 

 Науково-дослідна робота проводиться в співавторстві з Навчально-науковим 

інститутом рослинництва, екології і біотехнологій НУБіП України за темою "Науково-

методичне забезпечення оригінального та елітного насінництва сортів овочевих культур 

селекції НУБіП України", договір № 110/481 від 2014 року, (2014-2016 рр., номер державної 

реєстрації – № 0111U006328).  

 Проводиться госпдоговірна науково-дослідна робота "Виробнича перевірка нових 

сортів овочевих культур на їх сортові та якісні властивості в умовах Чернігівської області" за 

замовленням Харківського інституту овочівництва і баштанництва НААН України, договір 

№ 113 від 21.03.2013. 

За ініціативними темами – 2: 

 1. Розробка енергозберігаючих технологій та обладнання для прибирання гною в 

тваринницьких приміщеннях. 

 2. Розробка методів покращення якості води та пристроїв їх реалізації. 

 

 Тем аспірантських – 7 робіт: 

1. Обґрунтування параметрів робочих органів агрегата для смугового обробітку 

ґрунту; Дворник А.В., викладач відділення з підготовки молодших спеціалістів ,Голуб Г.А., 

д.т.н., професор, директор  НДІ техніки і технологій НУБіП України. 

2. Формування рівня доходів сільського населення; Дворник І.В., асистент кафедри 

бухгалтерського обліку, Талавиря М.П., д.е.н., професор, директор НДІ економіки та 

менеджменту АПВ НУБіП України. 

3. Обґрунтування параметрів і режимів роботи дозатора для рідких мінеральних 

добрив; Косовець Ю.В., аспірант НУБіП України, Войтюк Д.Г., к.т.н., професор, викладач 

кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України.  

4. Формування рівня споживання та заощаджень домогосподарств сільської 

місцевості; Македон Г.М., асистент кафедри аграрної економіки, Талавиря М.П., д.е.н., 

професор, директор НДІ економіки та менеджменту АПВ НУБіП України. 

5. Зовнішньоекономічна безпека агропромислового комплексу України, 

П’ятковська О.А., аспірант НУБіП України, Діброва А.Д., д.е.н., директор ННІ бізнесу 

НУБіП України. 

6. Обґрунтування параметрів і режимів роботи висівного апарату точного висіву для 

технологій змінних норм сівби; Росамаха Ю.О., асистент кафедри експлуатації машин та 

технічного сервісу, Аніскевич Л.В., д.т.н., професор, професор кафедри с.-г. машин  

і системотехніки ім. П.М. Василенка НУБіП України. 

7. Обґрунтування параметрів змішувача для приготування торфогноєвих компостів, 

Швець Р.Л., асистент НУБіП України, Голуб Г.А., д.т.н., професор, директор  НДІ техніки  

і технологій НУБіП України. 
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 Тем докторських – 4 роботи: 

1. Економічні напрями формування загальної рівноваги на аграрному ринку України; 

Іванько А.В., к.е.н., доцент кафедри аграрної економіки, Кваша С.М., д.е.н., професор, 

проректор з навчальної та виховної роботи НУБіП України. 

2. Механіко-технологічне обґрунтування параметрів та режимів машин для 

термообробки зернових матеріалів; Калініченко Р.А., к.т.н., докторант НУБіП України,  

Ковбаса В.П.,   д.т.н., професор, професор кафедри тракторів і авторів НУБіП України. 

3. Функції комплексної змінної в прикладній геометрії поверхонь; Муквич М.М., 

к.т.н., докторант НУБіП України, Пилипака С.Ф.,  д.т.н., професор, зав. кафедри нарисної 

геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну   НУБіП України. 

4. Споживча кооперація: місце і роль в суспільно-політичному та соціально-

економічному житті України (друга половина 1940-их – 1980-ті роки); Сидорович  О.С., 

к.і.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Падалка С.С., д.і.н., професр 

кафедри історії та археології слов’ян Інституту історичної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.  
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8.2. Основні показники науково-дослідної роботи 

 

8.2.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

У 2015 році функціонувало: 

5 навчально-науково-виробничих лабораторій: 

1) біологічного землеробства; 

2) переробки сільськогосподарської продукції;  

3) ефективності, енергозбереження та нетрадиційних джерел енергії;  

4) якості та безпеки сільськогосподарських культур; 

5) інтелектуальної власності. 

Навчально-виробничі лабораторії: 

 рослинництва; 

 тваринництва; 

 з ведення фермерського господарства; 

 технічного і технологічного обслуговування з машинно-тракторним парком; 

 діагностування і технічного сервісу. 

Удосконалюються діючі науково-дослідні лабораторні установки: 

 електромагнітний стимулятор насіння сільськогосподарських культур 

продуктивністю 1т/год; 

 електромагнітний стимулятор насіння сільськогосподарських культур на 

основі біоенергетичного резонансу. 

Удосконалено діючі науково-дослідні лабораторні установки, які дають змогу 

реалізувати енергозберігаючу програму інституту: 

 лінію з виготовлення паливних гранул продуктивністю 360 кг/год.; 

 лінію з виготовлення паливних гранул продуктивністю 60 кг/год. 

На полігоні факультету електрифікації і автоматизації сільського господарства 

встановлено розроблений і виготовлений науково-педагогічними працівниками кафедри 

автоматизації та електрифікованих технологій в АПК  вітровий агрегат зі стабілізацією 

швидкості руху лопатей. 

За результатами наукових досліджень у 2015 році: 

 надруковано 164 наукові статті, з них:  

 72 статті у наукових фахових виданнях, 

 17 статей у міжнародних виданнях, 

 59 статей у співавторстві зі студентами,  

 77 тез доповідей,  

 12  монографій,  

 5 підручників з грифом МОН України/ Вченої ради НУБіП України; 

 отримано 5 патентів на корисну модель,  

 подано 3 заявки на винаходи; 

 захищено 1 кандидатську дисертацію.  

У міжнародних конференціях взяли участь 113, у всеукраїнських – 32, у регіональних 

– 17 працівників. 

Взяли участь у міжнародних конференціях 79, всеукраїнських 58, НУБіП України 7, у 

закладі – 62 студенти.  
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8.3. Наукові публікації та видавнича діяльність, у т.ч. публікації в іноземних виданнях 
 

8.3.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
 

У 2015 році працівниками ВП опубліковано 294 наукових і 30 методичних праць, 

детальна інформація наведена у додатку 1. 

Співробітниками опубліковано 12 монографій, 1 брошуру, 5 підручників з грифом 

МОН України/Вченої ради НУБіП України. 

Таблиця 8.3.2.1  

Монографії 

Назва публікації, видавництво, рік, кі-ть стор. Автор 

1. Скреперні установки для прибирання гною. Механіко-

технологічні основи : монографія / Г.А. Голуб, В.В. Теслюк, 

М.І. Ікальчик, В.С.Хмельовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 

2015. – 180 с. 

Голуб Г.А., 

Теслюк В.В., 

Ікальчик М.І., 

Хмельовський В.С. 

2. Картопля – сьогодні та в майбутньому. – Ніжин, 2015 , 

Меланік – 196 с. 

Кушнарьов А.С., 

Кушнарьов С.А., 

Герасименко В.П., 

Махмудов І.І. 

3. Передпосадкова обробка картоплі в магнітному полі . – К.: 

ЦП "Компринт" , 2015. – 160 с 

Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

4. Охрана окружающей среды (монографія) -//- Київ: 

Видавничий центр НУБіП України, 2015, 273с  

Макаренко В.Д. 

Криворотько В.М., 

Макаренко Ю.В. 

5. Екологічна безпека Чернігівщини (монографія) -//- Київ: 

Видавничий центр НУБіП України, 2015, 472с. 

Криворотько В.М., 

Бутко М.П., 

Макаренко Ю.В., 

Мурашко М.І., 

Макаренко І.О. 

6. Вариант построения и обоснования обобщенной формулы 

Ито-Вентцеля - Preprint, 2015. http://arxiv.org 

Дубко В.А. 

7. Smart Grid технології в системах енергоживлення / В.В. 

Козирський, Гай О.В.  – К.: ЦП "Компринт", 2015. – 337 с. 

Козирський В.В. 

8. Бухгалтерський облік діяльності підприємства в умовах 

неплатоспроможності : монографія/ О.М. Столяренко – 

Житомир: ЖДТУ, 2015 – 340 с. 

Столяренко О.М. 

9. Кушніренко О.А. Обліково-контрольне забезпечення 

управління оподаткуванням сільськогосподарських 

підприємств: теорія, методика та практика: монографія/ О.А. 

Кушніренко – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. – 347 с. 

Кушніренко О.А. 

10. Савчук В.К., Царук Н.Г. Управління розвитком 

овочівництва: обліково-аналітичний аспект: монографія/ В.К. 

Савчук,   Н.Г. Царук. – 2015. – 228 с. 

Савчук В.К., 

Царук Н.Г. 

 

11. Сухар С.В.Удосконалення елементів технології 

вирощування нагідок лікарськох в умовах південної частини 

Лісостепу західного: [Монографія]  / Укл. : С. В. Сухар, В. Я. 

Хоміна. – Ніжин: ПП Лисенко., 2015. –144 с. 

Сухар С.В., 

Хоміна В.Я. 

12. Царук Н.Г.Активізація кругообігу капіталу: обліково-

контрольний аспект: монографія/ Т.Г. Камінська, Н.Г. Царук, 

О.В.Ільчак, Н.І.Гарапко, З.Ю.Мельник/ за заг. ред.. д.е.н.          

Т.Г. Камінської.– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.,2015–

416с. 

Камінська Т.Г.,  

Царук Н.Г.,  

Ільчак О.В.,  

Гарапко Н.І.,  

Мельник З.Ю. 
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Таблиця 8.3.2.2  

Підручники, посібники, указати гриф МОН/ рекомендацію Вченої ради НУБіП України 

№ 

з/п 

Назва роботи, гриф або ким 

рекомендовано 
Видавництво 

Др. 

арк. 
Автор, співавтор 

Підручники 

1. 

Сільськогосподарські машини. К.: Аграрна освіта 42 Войтюк Д.Г., 

Аніскевич Л.В., 

Іщенко В.В., 

Дубровін В.О., 

Онищенко В.Б., 

Волянський М.С. 

Мартишко В.М., 

ПогорілецьО.М., 

Ямков О.В., 

Барановський В.М., 

Шевченко В.І., 

БорхаленкоЮ.О. 

2. 
Механізація тваринництва Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

19 Ревенко І.І., 

Хмельовський В.С., 

Ікальчик М. І. 

3. 

Регульований електропривод.  К.: "ЦП 

Компринт" 

32 Голодний І.М., 

Лавріненко Ю.М., 

Козирський В.В. 

4. 

Гідравліка Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС 

39 Дідур В.А., 

Журавель Д.П., 

Палішкін М.А., 

Міщенко А.В., 

Борхаленко Ю.О. 

5. 

Українська мова за професійним 

спрямуванням для студентів 

економічних спеціальностей (вид.     

2-ге доповн і переробл.) 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

45,7 Толочко С.В. 

Посібники 

1.  

 Інженерна механіка. Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
40 Литвинов О.І., 

Лукач В.С., 

Василюк В.І.,  

Шейко Л.О. 

2.  
Теорія механізмів машин і приладів Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. Гоголя. 

26 Литвинов О.І., 

Кулик В.П.  

3.  
Теоретична механіка  К.: КОМПРИНТ 34 Литвинов О. І., 

Дяченко Л.А. 

4.  

Теоретична механіка. Практикум на 

базі MATHCAD. Ч.1. Статика. 

Кінематика 

Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. Гоголя. 

28 Литвинов О.І., 

Кулик В.П.,  

Кулик О.A. 

5.  

Конкурентоспроможність системи 

управління охороною праці в 

аграрній сфері України  

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
10 Жигулін О.А. 

6.  

Конкурентоспроможне управління 

персоналом в аграрній сфері 

України 

 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
11 Жигулін О.А. 



 

 51 

 

7.  
Експлуатація машин і обладнання Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
9 Дяченко Л.А., 

Петрик А.М. 

8.  
Електротехніка і електромеханіка. 

Том І. Електротехніка  

К.: "Політехніка" 22 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

9.  

Електротехніка і електромеханіка. 

Том ІІ. Електротехніка  

 

К.: "Політехніка" 22 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

10.  
Електротехніка і електромеханіка. 

Том ІІІ. Збірник задач  

К.: "Політехніка" 12 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

Сорокін Д.С. 

11.  

Технічне діагностування 

електрообладнання 

сільськогосподарського 

виробництва  

К.: "ЦП 

Компринт" 

19 Васюк В.В., 

Жильцов В.В., 

Щепотьєв О.І. 

12.  

Електричні машини. Збірник задач  К.: "ЦП 

Компринт" 

11 Жильцов А.В., 

Мірських Г.О., 

Васюк В.В., 

Мархонь М.В. 

13.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Т1  

К.: "ЦП 

Компринт" 

20 Василенко В.В., 

Жильцов А.В., 

Сорокін Д.С. 

14.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Т2  

К.: "ЦП 

Компринт" 

21 Василенко В.В., 

Жильцов А.В., 

Сорокін Д.С. 

15.  

Електротехніка Частина 1 К.: "ЦП 

Компринт" 

21 Жильцов А.В., 

Коробський В.В., 

Мрачковський А.М. 

16.  

Електротехніка Частина 2 К.: "ЦП 

Компринт" 

22 Жильцов А.В., 

Коробський В.В., 

Мрачковський А.М. 

17.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум Частина 1  

К.: "ЦП 

Компринт" 

12 Радько І.П., 

Лут М.Т.,  

Наливайко В.А., 

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

18.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум Частина 2 

К.: "ЦП 

Компринт" 

10 Радько І.П., 

Лут М.Т.,  

Наливайко В.А., 

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

19.  

Виробнича електромонтажна 

практика. Лабораторний практикум  

К.: "ЦП 

Компринт" 

13 Лут М.Т.,  

Ковтун П.М.,  

Окушко О.В.,  

Васюк В.В. 

20.  

Охорона праці в галузі 

(електробезпека). Лабораторний 

практикум 

К.: Вид-во НУБіП 

України 

14 Брагіда М.В., 

Лут М.Т.,  

Тракай В.Г., 

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

21.  
Технічні засоби і системи  обліку 

електричної енергії 

К.: ЦП "Комбриг" 27 Лут М.Т., 

Радько І.П. 
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22.  

Електропривод і автоматизація: 

навчальний посібник. Друге 

видання, доповнене і перероблене 

К.: Аграр Медіа 

Груп 

37 Синявський О.Ю., 

Савченко П.І., 

Савченко В.В. 

23.  
Бази даних і управління базами 

даних 

Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. М.Гоголя 

6 Заболотній О.А. 

24.  

Охорона праці в галузі 

(Електробезпека) 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
 Чуєнко Р.М.,  

Брагіда М.В., 

Лукач В.С., 

Кушніренко А.Г. 

25.  

Проектування систем 

електропостачання  

К.: "ЦП 

Компринт" 

37 Козирський В.В., 

Макаревич С.С., 

Петренко А.В. 

26.  

Облік, аналіз та аудит: збірник 

тестів з нормативних дисциплін: 

нав. видання. 

Ніжин: НДУ ім.. 

Гоголя 
40,4 

Дерев’янко С.І., 

Ганяйло О.М., 

Олійник С.О., 

Кузик Н.П., 

Боярова О.А., 

Овчарик З.Д., 

Германчук Г.О. 

27.  

Конкурентоспроможне управління 

персоналом в аграрній сфері 

України:  [Навчальний посібник] 

Ніжин: ПП 

ЛисенкоМ.М. 

11 Жигулін О.А., 

Сухар С. В. 

28.  

Історія української культури» – 

навчальний посібник для студентів 

денної та заочної форм навчання 

всіх спеціальностей. Видання третє: 

доповнене і перероблене. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

5 Сидорович О.С.,  

Литовченко В.П. 

29.  

«Соціологія»: навчальний посібник 

для студентів денної та заочної 

форм навчання економічних 

спеціальностей. Видання третє: 

доповнене і перероблене. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

9 Сидорович О.С.  

 

30.  

Культура професійної мови : 

Навчально-методичний посібник 

для студентів стаціонарної та 

заочної форми навчання 

економічних та технічних 

спеціальностей 

Ніжин: Міланік 12,9 Хомич В.І. 

31.  

Кредитно-модульний курс 

української мови (за професійним 

спрямуванням): навчально-

методичний посібник для студентів 

стаціонарної та заочної форм 

навчання економічних та технічних 

спеціальностей. 3-тє вид., перероб. і 

допов. 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

12 Хомич В.І. 

32.  

Планування діяльності 

підприємства: [Навчальний 

посібник] 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

9,8 Стадник В.П. 

33.  

Управління якістю: [Навчальний 

посібник]  

 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

21,7 Стадник В.П. 
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34.  
Регіональна економіка: 

[Навчальний посібник] 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

34,5 Іванько А.В. 

35.  
Національна економіка: 

[Навчальний посібник] 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

49,5 Іванько А.В. 

36.  

Футбол. Основи методики навчання 

гри: навчально-методичний 

посібник 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

4,3 Заболотній О.А., 

Костенко М.П., 

Краснов В.П. 

Методичні рекомендації 

1.  

Експлуатація машин і обладнання: 

методичні рекомендації до 

виконання курсового проекту 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
6,3 Дяченко Л.А., 

Петрик А.М.  

2.  

Методичні вказівки до виконання 

дипломних проектів для студентів 

освітнього ступеня бакалавра за 

напрямом підготовки 6.100102 

"Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,7 Шейко Л.О.,  

Шейко Н. В., 

Ікальчик М. І., 

Махмудов І. І. 

3.  

Будова і робота автонапувалок для 

тварин і птиці. Методичні 

рекомендації з дисципліни 

"Машини і обладнання для 

тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,1 Ікальчик М.І., 

Хмельовський В.С. 

4.  

Машини і обладнання для 

видалення гною із приміщення. 

Методичні рекомендації з 

дисципліни "Машини і обладнання 

для тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,9 Голуб Г.А.,  

Ікальчик М.І. 

5.  

Будова, робота і регулювання 

машин для подрібнення 

концентрованих кормів. Методичні 

рекомендації з дисципліни 

"Машини і обладнання для 

тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,6 Ікальчик М.І., 

Хмельовський В.С. 

6.  

Будова і робота пересувних  

кормороздавачів. Методичні 

рекомендації з дисципліни 

"Машини і обладнання для 

тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,7 Ікальчик М.І., 

Василюк В.І. 

7.  

Визначення та аналіз кінематичних 

характеристик машинних агрегатів. 

Методичні вказівки до 

лабораторно-практичної роботи з 

дисципліни "Експлуатація машин і 

обладнання" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,3 Кушнарьов С.А., 

Махмудов І.І. 

8.  

Розрахунок режиму  і показників 

роботи збиральних самохідних та 

тяговоприводних агрегатів. 

Методичні вказівки до 

розрахунково-практичної роботи 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
1,8 Кушнарьов С.А., 

Махмудов І.І. 

9.  

Визначення та аналіз 

експлуатаційних показників 

трактора для заданих умов. 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2 Кушнарьов С.А., 

Махмудов І.І. 
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Методичні вказівки до 

лабораторно-практичної роботи з 

дисципліни "Експлуатація машин і 

обладнання" 

10.  

Методичні вказівки щодо 

виконання самостійних завдань з 

дисципліни "Теоретичні основи 

електротехніки" ч.1  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

4,9 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

Березюк А.О. 

11.  

Методичні вказівки щодо 

виконання самостійних завдань з 

дисципліни "Теоретичні основи 

електротехніки" ч.2 

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

4,4 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

Березюк А.О. 

12.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Лінійні електричні кола постійного 

струму (методичні вказівки до 

практичних занять)  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

5,4 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

13.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Лінійні електричні кола 

синусоїдного змінного струму 

(методичні вказівки до практичних 

занять)  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

3,9 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

14. 1 

Теоретичні основи електротехніки. 

Трифазні лінійні електричні кола 

синусоїдного змінного струму 

(методичні вказівки до практичних 

занять)  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

5,2 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

15.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Чотириполюсники, лінійні кола 

періодичного несинусоїдного 

струму, нелінійні електричні та 

магнітні кола (методичні вказівки 

для практичних занять) 

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

5,4 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

16.  

Монтаж електрообладнання і 

засобів автоматизації. Методичні 

вказівки до виконання 

лабораторних робіт 

К.: "ЦП 

Компринт" 

9,1 Ковтун П.М. 

Окушко О.В. 

Соломко Н.О. 

17.  

Охорона праці в галузі 

(електробезпека). Методичні 

вказівки до виконання 

лабораторних робіт  

К.: "ЦП 

Компринт" 

10,6 Брагіда М.В., 

Лут М.Т.,  

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

18.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум. Частина 1 

К.: ЦП "Комбриг" 13,5 Радько І.П.,  

Лут М.Т.,  

Наливайко В. А., 

Окушко О, В., 

Ковтун П. М. 

19.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум. Частина 2 

К.: ЦП "Комбриг" 11,8 Радько І, П., Лут М.Т.,  

Наливайко В. А., 

Окушко О. В., 

Ковтун П. М. 

20.  

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

[Робочий зошит] 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

2,8 Сухар С. В., 

Бучковська В. І. 
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21.  Політологічний словник. 
Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

5,1 Литовченко В.П.,  

Шевченко Н.О. 

22.  
Технологія виробництва продукції 

тваринництва. 

Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

5,2 Литовченко В.П.,  

Міщенко І.П. 

23.  

Методичні рекомендації до 

виконання та захисту курсових 

робіт з дисципліни «Фінансовий 

облік» 

Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

2 Бережняк А.І. 

24.  

Навчально-методичні матеріали до 

дисципліни «Історія України» для 

бакалаврів денної форми навчання 

факультету економіки та 

менеджменту. Видання третє: 

доповнене і перероблене. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

1,6 Сидорович О.С. 

25.  

Навчально-методичні рекомендації 

з дисципліни «Культурологія». 

2-ге вид., перероб. і допов. 

Ніжин:  Міланік 12,4 Хомич В.І. 

26.  

Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Основи економічних 

теорій» (Економіка) для студентів 

ОКР «Бакалавр» денної та заочної 

форм навчання. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

4,4 Потопальська Н.В. 

27.  

Методичні рекомендації для 

студентів ОКР «Спеціаліст» 

економічних спеціальностей для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Економіка АПК» 

Ніжин, НАТІ 5 Потопальська Н.В. 

28.  

International economics: [Lecture 

notes] 

Nizhyn: Publishing 

Company “Lysenko 

M.M.” 

7,3 Лимар В.В. 

29.  

Ураїнське професійне мовлення : 

навчально-методичний посібник 

для молодших спеціалістів. 

Ніжин: Міланік 14,5 Хомич В.І. 

30.  

Лабораторний практикум: хімія 

[для студентів агротехнічних 

спеціальностей] 

Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

2,5 Шкодин А.В. 

 

У 2015 році працівниками ВП 164 наукових статті опубліковано у: 

- міжнародних виданнях       [  –  ]; 

-  міжгалузевих виданнях       [ 17 ]; 

-  вузівських виданнях       [  -   ]; 

-  виданнях іноземною мовою                                                    [ 19 ]. 

Кількість тез доповідей, опублікованих у: 

-  міжнародних виданнях      [  –  ]; 

-  міжгалузевих виданнях      [ 77 ]; 

-  вузівських виданнях       [  –  ]; 

-  виданнях іноземною мовою     [  –  ]. 

В іноземних виданнях опубліковано статей, тез, доповідей  [ 17 ].  

Перелік опублікованих наукових статей, тез доповідей наведено у додатку 1.  
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1. Безпала О.В. Бальнеологічні курорти країн Північно-Американського 

рекреаційного макрорайону. / Безпала О.В., Сологуб Ю.І.Sworld.- 2015. (міжнародне 

видання). 

2. Дубко В.А. Инвариантность относительно части переменных. Первые интегралы 

расширенной системы уравнений Ито / Дубко В.А., Дубко А.В. – Биробиджан, 25 января 

2015. 

3. Дубко В.А. Об уравнениях для стохастической плотности / Дубко В.А.,  

Дубко А.В. – г. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского государственного университета, 

2015. 

4. Дубровин В. Моделирование динамики тепловых процессов при микронизации и 

сушении зернопродуктов в терморадиационных установках ИК-излучением /  

Дубровин В., Калиниченко Р., Кифяк В. Motrol: International journal on operation of farm and 

agri-food industry machinery. – 2015. – Vol. 17, т.3, 2015. 

5. Дяченко Л. А. Анализ гидравлических характеристик элементов мехатронных 

систем автоматического регулирования управления виброплуга при неустановившемся 

движении рабочей жидкости / Дяченко Л. А. – г. Лондон (Великобритания), 2015. 

6. Калиниченко Р.А. Аналитическое исследование температурного поля зерновки 

при импульсно-периодическом подведении энергии инфракрасным излучением / 

Калиниченко Р.А. Motrol: International journal on operation of farm and agri-food industry 

machinery. –  Vol. 17, т.3, 2015. 

7. Кушнарьов А.С. Информационно-технологические системы и приборы в АПК / 

Кушнарьов А.С., Кушнарьов С.А., Сербій В.В. – г. Новосибирск, 2015. 

8. Лимар В.В. Bio-economy in Europe: modern tendencies and challenges / Лимар В.В. 

(http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/19/), 2015. 

9. Лимар В.В. Bio-economy: modern global challenges and development supporting 

policy./ Лимар В.В., Царук Н.Г. Scientific Letters of Academie of Michal Baludansky, 2015. 

10. Лимар В.В.Germany bioeconomy strategy vision (Materials of the XI International 

Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Science”: October 30 – November 

7, 2015). / Лимар В.В. Sheffield: Science and Education LTD, 2015. 

11. Макаренко В.Д. Исследование загрязнений в районе компрессорных станций с 

применением нейросетевого моделирования / Макаренко В.Д., Бондарев А.А., Бутко Н.П., 

Мурашко Н.И., Савченко И.Е. Компрессорное и энергетическое машиностроение, 2015. 

12. Стригун В.М. Влияние отбора на изменчивость признака число неплодущих узлов 

в гибридных популяциях гороха овощного (Pisum sativum L)./ Стригун В.М. Молдова, 2015 

13. Хомич В.І. Міфологічна основа українських поезій для дітей про пори року // 

Матеріали міжнародної наукової конференції «Слов’янська міфологія та етнолінгвістика» : 

Зб. наук. праць. / Хомич В.І., Кайдаш А.М. – м. Гомель (Республіка Білорусь), 2-3 грудня 

2015 (у видавництві).  

14. Царук Н.Г. System approach to the account documenting of operations on wages in 

enterprises of vegetable and grocery subcomplex of ukraine’s agro-industrial complex. Socio-

economic aspects of economics and management. Collection of scientific article. Vol. 2. /  

Царук Н.Г. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. 163-166. 

15. Влияние срока эксплуатации зерноуборочных комбайнов на их эффективность: 

[Зб. наук. праць.]/ В.О. Шейченко, М.М. Анеляк, А.Я. Кузьмич, С.О. Кустов.  

Mechanization in agriculture/ Механизация в земледелии//Issue 9, 2015. 

16. Савченко В.В. Предпосевная обработка семян пшеницы в магнитном поле: Зб. 

наук. праць / В.В. Савченко, А.Ю. Синявский. Инновации в сельском хозяйстве.  

– № 2(12), 2015 

17. Синявський А.Ю. Влияние отклонения напряжения на технологические и 

энергетические характеристики центробежных вентиляторов / А.Ю. Синявський А.Ю. 

Инновации в сельском хозяйстве. – № 2(12), 2015 
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18. Савченко В.В. Предпосевная обработка семян в магнитном поле /  

В.В. Савченко, А.Ю.Синявский. – М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2015 (Сборник статей 

Международной научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 150-

летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2-3 июня 2015). 

19. Svitlana V. Tolochko, Alyona V. Shkodin. Methodical specifics of future engineer-

mechanics’ chemical competence formation / Svitlana V. Tolochko, Alyona V. Shkodin . – 

Науковий вісник НУБіП України. – К. Вип. 208, ч. 2. 
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8.4. Винахідницька діяльність 
 

8.4.2 ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Протягом 2015 році співробітниками підрозділу було отримано патентів (див. табл. 

8.4.2.1) в: 

- Україні                     [ 5 ]; 

- За кордоном                                                                           [ – ]. 

У 2015 році отримано  5 позитивних рішень на заявки на видачу патенту.  

У 2015 році подано 3 заявки на винаходи. 

Таблиця 8.4.2.1  

Патенти та свідоцтва  

№ 

з/п 

Номер 

патенту 

Назва патенту, дата опублікування  

і № бюлетеня 
Автори 

1.  Патент на корисну 

модель № 95985, 

Україна МПК B30B 

11/20 

Пристрій для гранулювання сипких 

біоматеріалів   

Опубл. в бюл. № 1 

Шейченко В.О., 

Єременко О.І., 

Лукач В.С., 

Хайліс Г.А., 

Василюк В.І. 

2.  Патент на винахід 

№ 107530 Україна, 

МПК H02К 41/025, 

В01F 13/08 

Індукційний апарат для збудження 

вихрового магнітного поля  

Опубл.в  бюл. № 1 

Петренко А.В., 

Козирський В.В., 

Богаєнко М.В., 

Попков В.С.  

3.  Патент на корисну 

модель № 97772, 

Україна МПК A01D 

45/06 

Пристрій для виготовлення 

біопаливних гранул 

Опубл. в бюл. №7 

Мироненко В.Г. 

Василюк В.І., 

Шейченко В.О., 

Лукач В.С., 

Єременко О.І., 

Хайліс Г. А. 

4.  Патент на винахід 

№ 109500 МПК A01D 

33/08 

Пристрій для транспортування і 

очистки коренебульбоплодів 

Опубл. в бюл. № 16 

Булгаков В.М., 

Мельничук М.Д., 

Тіщенко Л.М., 

Черниш О.М., 

Яременко В.В., 

Бондар М.М., 

Куценко А.Г., 

Лукач В.С., 

Василюк В.І., 

Скориков М.А. 

5.  Патент на корисну 

модель № 101491, 

Україна, МПК A01K 

1/01, A01K 23/00 

Скреперно-роликовий пристрій для 

прибирання гною. Номер патенту: 

101491 

Опубл. в бюл. №17 

Теслюк В.В., 

Ікальчик М.І., 

Голуб Г.А., 

Швець Р.Л. 
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8.5. Участь науковців у конференціях, семінарах, виставках 

 

8.5.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Загальна кількість конференцій, семінарів, які проводились на базі ВП               [19 ]:  

1. Міжнародних                    [ 3 ]; 

2. Державних (всеукраїнських)                                                                [ 2 ]; 

3. Обласних                                                                                          [ 2 ]; 

4. Внутрішньовузівських                   [12]. 

 

Інформація про наукові конференції, семінари, які проводилися в закладі та за його 

межами у 2015 році, наведена в додатку № 3. 

 

Кількість штатних НПП, які брали участь у роботі : 

1. Конференцій, проведених: 

- за межами ВП                                                                                      [116]; 

- безпосередньо у закладі                                                                                 [ 82 ]; 

2. Міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарах далекого зарубіжжя  [  1  ]; 

3. Всеукраїнських конференцій, семінарів                                      [ 30 ]; 

4. Обласних та районних конференціях, семінарах                           [ 21 ]. 
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8.6. Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень 

 

8.6.2 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

При виконані науково-дослідних робіт отримано такі найважливіші результати 

(відповідно до тематики, зазначеної у розділі 8): 

- за результатами виконання НДР "Науково-методичне забезпечення 

оригінального та елітного насінництва сортів овочевих культур селекції НУБіП України", 

договір № 110/481 від 2014 року, (2014-2016 рр., номер державної реєстрації –  

№ 0111U006328):  

- проведено конкурсне сортовипробування трьох нових сортів гороху овочевого 

за другим роком; 

- доведено насінництво сортів гороху овочевого селекції НУБіП України та ВП 

НУБіП України «НАТІ»: СТРИЖ,  НАТІНАУ САЛЮТ ДТР – до розсадника другого року 

розмноження (РР2); 

- у державному сортовипробуванні знаходиться сорт гороху овочевого ОЛЛВІСТ 

за другим роком; 

- за результатами проведення госпдоговірної науково-дослідної роботи 

"Виробнича перевірка нових сортів овочевих культур на їх сортові та якісні властивості в 

умовах Чернігівської області" за замовленням Харківського інституту овочівництва і 

баштанництва НААН України, договір № 113 від 21.03.2014: 

- проведено закладку дослідів по овочевих культурах: морква "Оленка", 

"Яскрава";  капуста "Перспективна", "Харківська зимова", "Червоноголова", "Ярославна";  

петрушка "Листова", "Харків’янка"; перець "Лада". "Валюша", "Піонер", "Світлячок", 

"Світозар"; столовий буряк "Бордо харківський", "Багряний", "Дій", "Вітал"; 

- реалізовано програму енергозбереження в навчальних корпусах інституту 

шляхом переоснащення централізованого газового опалення на індивідуальну твердопаливну 

систему (змонтовано модульну котельню потужністю 1 тис. кіловат) та використання 

паливних гранул, виготовлених у лабораторії енергозбереження, енергоефективності та 

використання нетрадиційних джерел енергії навчально-науково-виробничого підрозділу 

інституту. 

 

Від інноваційної діяльності отримано позабюджетних  надходжень  0 тис. грн. 
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8.7. Підготовка науково-педагогічних та педагогічних кадрів 

 

8.7.1. Аспірантура та педагогічна освіта 

 

8.7.1.2 ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

У 2015 році проводилася робота щодо покращення якісного складу працівників.  

За денною формою навчаються в: 

- докторантурі НУБіП України  2 особи; 

- докторантурі інших ВНЗ – 2 особи; 

- аспірантурі НУБіП України – 7 осіб; 

- аспірантурі інших ВНЗ 0 осіб. 

За заочною формою навчаються в: 

- докторантурі НУБіП України  0 осіб; 

- докторантурі інших ВНЗ – 0 осіб 

- аспірантурі НУБіП України 0 осіб;  

- аспірантурі інших ВНЗ – 0 осіб. 

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук при кафедрах НУБіП України  

є 0 осіб, інших ВНЗ - 0 осіб; доктора наук при докторантурі НУБіП України  0 осіб, інших 

ВНЗ та установ (ННЦ „Інститут аграрної економіки, Національний педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова) – 2 особи. 
 

У 2015 році  захищено 0 докторських, 1 кандидатська дисертація 

Отримали вчене звання доцента 1 особа. 

У 2015 році вступили до аспірантури на денну форму навчання 0 осіб, на заочну 

форму навчання 0 осіб, до НУБіП України 0 осіб, інших ВНЗ 0 осіб. 

У 2015 році вступили на навчання на педагогічний факультет НУБіП України на 

спеціальність "Професійна освіта" 1 особа, на спеціальність "Педагогіка вищої школи"  

1 особа, педагогічний факультет інших ВНЗ 0 осіб. 

Навчаються на педагогічному факультеті НУБіП України за програмою підготовки 

магістрів "Педагогіка вищої школи" 3 особи, за спеціальністю "Професійна освіта"  

5 осіб, у інших ВНЗ 0 осіб. 

 

Таблиця 8.7.1.2.1 

Підготовка науково-педагогічних кадрів 

Навчаються осіб 

(денна/заочна) 

Захистили 

дисертацію, осіб 

Навчаються на 

педагогічному 

факультеті, осіб 

Закінчили 

педагогічний 

факультет у  

2015 р., осіб 

Аспірантурі – 7/0 

Докторантурі – 2/2 

1 8 2 
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8.7.2. Науково-дослідна робота студентів 

 

8.7.2.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

У 2015 році в науковій роботі брали участь 134 студенти. 

Загальна кількість студентів, які мають наукові публікації                     [136]. 

Кількість студентів, які виступили з доповідями на конференціях: 

- міжнародних                   [ 79 ]; 

- міжгалузевих та галузевих                             [ 58]; 

- НУБіП України                             [  7 ]; 

- у закладі                                                                                     [ 62]. 

Протягом 2015 року 137 студентів взяли участь у конференціях: 

 

Міжнародних 
1. Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, 

науковців, аспірантів і студентів «Сучасні тенденції та перспективи розвитку збалансованого 

природокористування в агропромисловому виробництві», ВП НУБіП України «НАТІ»,  

26-27 березня  2015 року. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Виклики соціально-орієнтованої 

економіки в євроінтеграційних умовах», ВП НУБіП України «НАТІ», 23-24 квітня 2015 року. 

3. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку освіти, 

науки і виробництва", ВП НУБіП України «НАТК» і «НАТІ», 09-10 грудня 2015 року. 

 

Всеукраїнських 

1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасна техніка та 

технології в агропромисловому виробництві», НУБіП України «НАТІ», 03 грудня 2015 року.  

2. Фестиваль студентської науки-2015, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 06-15 травня 2014 року.  

3. Студентська науково-практична конференція «Освіта і наука: студентський вимір», 

НУБіП України «НАТК», 24 листопада 2015 року. 

 

Внутрівузівських 

1. Студентська наукова конференція «Вклад України в перемогу», 07 травня 2015 

року.  

2. Науковий семінар «Актуальні проблеми розвитку агропромислового комплексу», 

14 травня 2015 року. 

3. Форум студентських наукових розробок «Внесок студентства у розвиток 

агропромислового виробництва України: стан та перспективи», 15 травня 2015 року.  

4. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, науковців, 

аспірантів і студентів «Інноваційні процеси в аграрній освіті: досвід та перспективи»,  

01 липня  2015 року.  

5. Круглий стіл «Про можливості міжнародних студентських програм академічної 

мобільності, навчання та стажування за кордоном», 21 жовтня 2015 року. 

6. Круглий стіл з питань підприємницької діяльності «Від бізнес-ідеї до власної 

справи», 23 жовтня 2015 року. 

7. Студентський форум  «Починай із себе: ти – особистість!», 25 листопада 2 

015 року. 

8. Науковий форум-семінар «Україна і світовий правопорядок», 09 грудня  

2015 року. 
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Участь в олімпіадах 

У 2015 році 9 студентів узяли участь в олімпіадах. Результати наведено в таблиці 

8.7.2.2.1. 

Таблиця 8.7.2.2.1 

Дисципліна Вид олімпіади 
Зайняте 

місце 

Всього 

учасників 

Вища математика  Всеукраїнська 11 18 

Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання  

Всеукраїнська 13 66 

Напрям підготовки 6.100101 «Енергетика та 

електротехнічні системи в АПК»  

Всеукраїнська 12 22 

Спеціальність 7.10010101 «Енергетика 

сільськогосподарського виробництва»  

Всеукраїнська 14 17 

Напрям підготовки 6.030509  «Облік і 

аудит»  

Всеукраїнська 57, 60 144 

Напрям підготовки 6.030601 

«Менеджмент»  

Всеукраїнська 44 48 

Спеціальність «Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробницва» 

 Диплом ІІІ 

ступеня 

 

Напрям підготовки «Процеси, машини та 

обладнання АПВ» 

 Сертифікат 

учасника 

 

 

 

 

 



 

 64 

8.7.3. Матеріали, підготовлені у 2015 році за результатами завершених досліджень 

 

8.7.3.2  ВП НУБіП України „Ніжинський агротехнічний інститут” 

 

За результатами наукових досліджень у 2015 році опубліковано: 

– 72 статті у наукових фахових виданнях;  

– 59 статей у співавторстві зі студентами;  

– 77 тез доповідей,  

– 12 монографій, 

– 5 підручників з грифом МОН України/Вченої ради НУБіП України; 

– 36 навчальних посібники з грифом МОН України/Вченої ради НАТІ; 

Отримано 5 патентів на винаходи, подано 3 заявок на винаходи. 

Захищено 0 докторських дисертацій, 1 кандидатську дисертацюй. 

У міжнародних конференціях взяли участь 113, у всеукраїнських 32, регіональних 17 

працівників. 

Студенти взяли участь у 3 міжнародних, 3 всеукраїнських, 1 регіональних (обласних), 

7 внутрішньовузівських конференціях.  
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9. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

9.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Загальна характеристика виробничої бази ВП наведена у розділі 6.3.,  

табл. 6.3.2.1. Основні показники виробничої діяльності у 2015 році наведені в таблицях 9.2.1 

– 9.2.3. Надходження коштів від науково-виробничої діяльності наведені у розділі 2, 

табл.2.2.7. 

Таблиця  9.2.1. 

Продукція тваринництва  

№  

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

ВРХ 

1 Поголів’я ВРХ, всього на початок року 
гол 

98 

  в т.ч. корови 22 

2 На кінець року  
гол 

97 

  в т.ч. корови 22 

3 Виробництво м’яса ВРХ ц 97,9 

4 Середньодобовий приріст ВРХ г 504 

5 Одержано приплоду ВРХ гол 24 

6 Падіж гол - 

7 Кількість корів гол 22 

8 Виробництво молока т 84,7 

9 Середньодобовий надій л 10,3 

Свині 

1 Поголів’я свиней на початок року  
гол 

53 

  в т.ч. основні свиноматки 11 

2 На кінець року  
гол 

83 

  Основні свиноматки 11 

3 Хряк гол 1 

4 Виробництво м’яса свиней ц 14,2 

5 Число кормо днів на вирощуванні та відгодівлі дн. 14261 

6 Середньодобовий приріст свиней г 343 

7 Одержано приплоду свиней, всього гол 101 

8 Одержано приплоду на 1 основну свиноматку гол 9,2 

9 Падіж гол - 

 

Таблиця 9.2.2 

 Продукція рослинництва 

Показники Роки 

2013 2014 2015 

Земельні угіддя, всього га 1052,01 1052,01 1052,01 

В тому числі: сільськогосподарські 880,25 880,25 880,25 

З них: ріллі 740,24 740,24 740,24 

Посівні площі, всього га 640 467 517 

Зернові, всього га 304,5 275 360 

В тому числі :озима пшениця 120 120 120 

Ячмінь 3 10 20 

Горох 4,5 10 10 

Кукурудза на зерно 170 100 120 



 

 66 

Ріпак - - - 

Овочі 6,5 6 6 

Картопля 2 2 1,5 

Кормові культури, всього га 170 131 151 

В тому числі : кукурудза на силос і зелений 

корм Багаторічні трави 

110 

20 

40 

11 

44 

19 

Однорічні трави 40 85 80 

Пар - - - 

Природні сінокоси і пасовища 140,01 140,01 140,01 

Багаторічні насадження - - - 

 

Таблиця 9.2.3  

Урожайність с/г культур 

№ з/п Назва культури Площа, га Валовий збір, т Урожайність, 

ц/га 

1. Озима пшениця 120 387,6 32,3 

2. Ячмінь 20 38,8 19,4 

3. Горох 10 10,1 10,1 

4. Овес 40 52,8 13,2 

5. Третікале 20 42,6 21,3 

6. Кукурудза на зерно 120 697,2 58,1 

7 Люпин 30 34,8 11,6 

Всього зернових і зернобобових 360 1263,9 35,1 

     

Всього 360 1263,9 35,1 

 

Таблиця 9.2.4  

Основні показники господарської діяльності  

Назва показників Одиниця 

виміру 

2013 2014 2015 

Грошові надходження тис. грн. 1103,7 2758,3 2571,2 

Отримано прибутку «+», збитку «-» тис. грн. - - - 

Рентабельність  тис. грн. - - - 

Валове виробництво с/г продукції  

(у порівнянні  з 2010 роком) 

тис. грн. 1795,4 1948,7 1795,4 

Вироблено: зерна т 1407,5 1309,9 1263,9 

Вироблено інших видів продукції т 136,5 96,3 96,0 

картопля т 16 19 24,7 

столовий буряк т 23,7 - 1,2 

овочі т 5,0 12,7 12,2 

Урожайність: зернових  ц/га 46,1 47,6 35,1 

Собівартість: зерна грн./кг 1,12 1,25 2,42 

Кількість працюючих чол. 17 17 19 

Нараховано зарплати тис. грн. 400,2 638,3 769,7 

Середньомісячна зарплата 1 працівника грн. 1439,30 1857,33 3375 

Продуктивність праці тис. грн. 106 115 95 

 

Від інноваційної діяльності отримано позабюджетних надходжень    –  0 тис. грн 
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9.1. Інформаційно-консультаційна діяльність 

 

9.1.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

У підрозділі функціонує інформаційно-дорадницька служба (центр чи інша 

організація). Показники діяльності служби наведені у табл. 9.1.2.1. 

 

Таблиця 9.1.2.1  

 Наявність інформаційно-дорадницької служби (центру) 

Факультет, відділення 

Кількість НПП, 

які беруть участь 

у роботі служб 

(центрів) 

Кількість 

звернень за 

консультаційними 

послугами 

Громадська організація "Чернігівська обласна 

сільськогосподарська дорадча служба 

Ніжинського агротехнічного інституту 

Національного аграрного університету" 

7 49 

РАЗОМ 7 51 

 

 

 

За рахунок інформаційно-дорадчої діяльності отримано 0 тис. грн. 
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9.2. Формування коштів спеціального фонду у 2015році та план на 2016рік 

 

9.2.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Таблиця 9.2.2..  

Обсяги фактичного надходження коштів спеціального фонду за 2015рік, тис. грн. 

№ з/п Види надходжень тис. грн. 

1. 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

з їх основною діяльністю 
2626,0 

2. Господарська діяльність, у т.ч.: 5005,9 

2.1 Плата за гуртожиток 966,7 

3 Оренда 87,4 

4 Реалізація майна 3,0 

5 Благодійні внески, гранти та дарунки 1016,3 

Разом 8738,6 

 

 

Таблиця 9.2.2.2.  

План надходження коштів спеціального фонду на 2016рік, тис. грн. 

№ з/п Види надходжень тис. грн. 

1. 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

з їх основною діяльністю 
5468,5 

2. Господарська діяльність 4048,6 

3. Оренда майна 85,0 

4. Реалізація майна 10,0 

5. Інші 81,0 

Разом 9693,1 
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10. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,  СТУДЕНТІВ 

 

10.2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Функціонує 2 гуртожитки на 560 місць, забезпеченість студентів гуртожитком складає 

100 %. 

На квартирному обліку перебуває 5 співробітників. 

Працює їдальня, буфет.  

За рахунок використання виробленої продукції, вартість харчування в студентській 

їдальні здешевлюється. Вартість сніданку 10 грн., обіду 15 грн. 

Медичне обслуговування здійснюється працівником медичного пункту. Обладнано 

маніпуляційний кабінет, 3 ізолятори. 

Оздоровлено за рахунок коштів Фонду соціального страхування 3 члени трудового 

колективу.  

Соціальні виплати працівникам склали 1156,4 тис. грн. 

Працівникам та пенсіонерам на пільгових умовах виділяються в користування 

земельні ділянки до 0,1 га та надається допомога в їх обробітку. Співробітникам надається 

матеріальна допомога у зв’язку з тривалою хворобою, у разі непередбачених обставин, які 

склалися в матеріальному становищі співробітника та його сім’ї, а також в інших випадках 

(п.8 Колективного договору). 

Проводиться реалізація продукції рослинництва та тваринництва, виробленої 

навчально-науково-виробничою частиною, за пільговими цінами. 

Загальні показники соціально-побутових умов наведені у табл. 10.2.1-10.2.3. 

 

 

 



 

 70 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
 

Таблиця 10.2.1 

Соціально-побутові умови викладачів і студентів 

Кількість 

студентів, 

поселених у 

гуртожитки 

Поселено 

студентів 

учасників 

художньої 

самодіяль-

ності 

Поселено 

студентів 

спортсмен- 

нів 

К-ть студентів 

чорнобильців 

1-2 категорії, 

поселених у 

гуртожитки  

Кількість 

дітей-сиріт, 

поселених у 

гуртожитки  

Забезпечення 

м’яким 

інвентарем  

Забезпечення 

твердим 

інвентарем  

Кількість 

наявних місць 

громадського 

харчування у 

Кількість 

співробітникі

в, що 

потерпіли від 

аварії на 

ЧАЄС 

Гуртожитків Корпусів Гуртожитків Корпусів Гуртожитках Корпусах 

354 57 53 - 3 - - 4622 2000 1 1 2 

 

Таблиця 10.2.2  

Оздоровлення співробітників 

Оздоровлення 

співробітників за 

рахунок коштів 

Фонду Соціального 

страхування 

Оздоровлення 

студентів 
Оздоровлення в 

профілакторії ВП 

Оздоровлено в СОТ 

студентів, співробітників 

К-ть 

співробітників, 

які працюють в 

шкідливих 

умовах та 

отримують спец. 

харчування 

К-ть співробітників, які 

пройшли медичне обстеження  

Студентів Співробітників Студенті

в 

Співробітників Обстежен

о 

Госпіталізовано 

3 - - - 66 40 9 211 - 

 

Таблиця 10.2.3  

Виплати коштів (грн.) 

Виплачено матеріальну 

допомогу співробітникам  

Виплачено матеріальну 

допомогу студентам  

Виплачено премії 

співробітникам  

Виплачено премії 

студентам  

Компенсації потерпілим від 

наслідків аварії на ЧАЄС 

Студентам Співробітникам 

188126 0 968329 86 - 3122 
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11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

11.2  ВП. ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Проведено:  

Ремонтні роботи по облаштуванню фасаду центральної частини навчального 

корпусу: 

- оштукатурення центральної частини ; 

- облаштування балкону: 

o оздоблення колонної групи з установкою балясин та перил; 

o системи водовідведення; 

o укладка плитки на підлогу; 

- заміна пожежного парапету з установкою водостічних труб центральної частини 

корпусу та лівого (спортивного залу) і правого (актового залу) крил; 

- облаштування цокольного поверху центральної частини; 

- встановлення в центральній частині трьох пар арочних дубових дверей; 

- облаштування вхідного тамбуру із східцями та пандусами; 

- заміна 7-х вікон сходової клітини. 

 Всього 920 тис. грн. 

Капітальний ремонт їдальні: 

- заміна системи водопостачання та тепломережі з установкою біметалевих приладів 

опалення; 

- заміна системи електрообладнання та установка світлодіодних освітлювальних 

приладів; 

- оштукатурення стін; 

- облаштування підвісної стелі типу «армстронг»; 

- укладка питки на підлогу; 

- облаштування двох місць громадського користування; 

- заміна дверей на пластикові.     

 Всього 620 тис. грн. 
 

Придбання лінії роздачі їжі та установка кавового апарату  93,7тис.грн. 

Закупівля стільців та столів у основний зал та зал для викладачів 94 тис. грн. 
 

Покращення соціальних умов спортивного блоку: 

- проведення євроремонтів трьох роздягалень з душовими кімнатами: 

- заміна системи електрообладнання та освітлення; 

- встановлення бойлерів для забезпечення гарячого водопостачання; 

- оштукатурення стін та стелі; 

- укладка плитки на підлогу та стіни у душових кімнатах; 

- заміна вхідних дверей та встановлення металопластикових дверей і вікон в душових 

кімнатах; 

- проведення євроремонту двох місць громадського користування: 

- заміна систем водопостачання та водовідведення; 

- заміна системи електрообладнання та електроосвітлення; 

- оштукатурення стелі; 

- введення в дію санвузлів з установкою кабінок; 

- укладка плитки на стіни та підлогу.  Всього118 тис. грн. 
 

Придбання і монтаж стрічкової пилорами   28,7тис.грн. 

Поточні ремонти в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях 62 тис. грн. 

Модернізація ввідного вузла системи теплопостачання лівого (спортивний зал) 

крила навчального корпусу  5 тис. грн. 
 

Всього: 1941,4 тис. грн. 
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Усі ремонтні роботи були проведені за рахунок благодійництва. 

Загальні показники адміністративно-господарської діяльності наведено у табл. 11.2.1-

11.2.2. 

Таблиця 11.2.1 

Придбання меблів, 

шт./вартість, тис. грн. 

Благоустрій території 

Гуртожитки Корпуси Висаджено 

насаджень, шт. 

Облаштовано 

клумб, шт. 

Відремонтовано 

огорожу, м.п 

 152/185,0 5 2 22 

 

Таблиця 11.2.2 
Ремонт приміщень за 

власні кошти, кв.м 

/вартість, тис.грн. 

Ремонт системи 

опалення, вартість, 

тис.грн. 

Ремонт сантехнічного 

устаткування своїми 

силами, вартість, 

тис.грн. 

Ремонт 

електрообладнання 

(розетки, вимикачі, 

світильники і т. д.), 

вартість, тис.грн. 

Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси 

62/2,5 700/62  5,0 3 48 1 20 

 

Таблиця 11.2.3 
Ремонт покрівель за 

власні кошти, кв.м 

/вартість, тис.грн. 

Ремонт системи 

водопостачання,  

вартість, тис.грн. 

Ремонт фасадів своїми 

силами, вартість, 

тис.грн. 

Ремонти їдальні, 

спортзалу, бібліотеки 

вартість, тис.грн. 

Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси 

3/0,2 -  22 0,7 920 - 620 
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12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 

12.2   ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Робота з іноземними партнерами проводиться за такими напрямами: 

- укладено угоду про співпрацю щодо навчальної та науково-дослідної роботи з 

Індустріально-економічним коледжем ім. академіка Г.С.Сейткасимова (Республіка 

Казахстан); 

- налагоджено співпрацю щодо навчання (практичної підготовки) студентів: з 

Поліським державним університетом (Республіка Білорусь), Білоруською 

сільськогосподарською академією (Республіка Білорусь), Мар’їногорським аграрно-

технічним коледжем ім. В.Лобанка (Республіка Білорусь), Великолуцькою державною 

сільськогосподарською академією (Російська Федерація); 

- ведеться наукове співробітництво з питань методики викладання англійської мови з: 

Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні (на базі інституту 

проводяться щорічні практичні семінари-тренінги для учителів англ. мови м. Ніжина, 

Ніжинського району, викладачів державного університету ім. Миколи Гоголя, училища 

культури та медичного коледжу); Корпусом Миру США в Україні, за що викладачі 

неодноразово отримували подяки від цієї організації; ETRC (English Teaching Resource 

Center) при Києво-Могилянській Академії (студенти та викладачі відвідують розмовні клуби, 

які проводять тренери з США); з Міжнародною організацією TESOL (Teaching English as a 

Foreign Language). Уривалкіна К.П. є членом редакційної колегії журналу News Letter 

TESOL; з Британською Радою  (участь у  Teacher Development Summer Schools (Літні 

інститути з розвитку педагогічної майстерності), що організовуються Британською Радою в 

Україні спільно з IATEFL).  

 

Інформація про навчання і стажування викладачів і студентів за кордоном наведена у 

табл. 12.2.1 -12.2.3. 

Загальна інформація про міжнародну діяльність наведена у табл. 12.2.4. 

 

Таблиця 12.1.1  

Викладачі, які навчалися (проходили стажування) за кордоном 

№ 

з/п 

Країна, назва програми, за якою навчалися 

(проходили стажування) викладачі 

Тривалість, 

роки,місяці 

К-сть 

викладачів 

1. Китай, TEFL (Teaching English as a Foreigh Language) 

на базі Zhejiang University 

10 місяців 1 

 

Таблиця 12.2.2 

Студенти, які навчалися (проходили стажування) за кордоном 

№ 

з/п 

Країна, назва програми, за якою навчалися 

(проходили стажування, практику)студенти 

Тривалість, 

роки,місяці 

К-сть 

студентів 

1. Німеччина, за сприяння Центральної агенції з 

працевлаштування іноземних фахівців (ZAV) Bonn  

3 місяці 23 
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Таблиця 12.2.3  

Динаміка стажування (навчання) викладачів за кордоном за період 2010 – 2015 рр. 

Роки 
США Данія Німеччина Китай 

Разом, 

к-сть 

2010      

2011      

2012      

2013    1 1 

2014    1 1 

2015    1 1 

Разом, 

к-сть 
   3 3 

 

 

Таблиця 12.2.4  

Динаміка стажування (навчання) студентів за кордоном за період 2010 – 2015 рр. 

 

Роки США Данія Польща Німеччина Австрія Разом, 

кількість 

2010 5 9  23  37 

2011  3 5 34  42 

2012  4  32  36 

2013 2 3  23  28 

2014    23  23 

2015    21  21 

Разом, 

кількість 
7 19 5 156  187 

 

 

Таблиця 12.2.5  

Міжнародна діяльність 

Кількість студентів-іноземців, що навчаються у ВП (враховуючи 

країни СНД). 
– 

Кількість міжнародних виставок, на яких був представлений заклад 1 
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13. ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ I-III р.а. НУБіП УКРАЇНИ НА 2016 р. 

 

13. 2. ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Навчальна робота 

1. Провести акредитаційні експертизи напрямів (спеціальностей): 6.100102 "Процеси, 

машини та обладнання агропромислового виробництва", 7.10010203 "Механізація сільського 

господарства". 

2. Виконати державне замовлення на підготовку фахівців. 

3. Реалізувати заходи щодо виконання програми розвитку університету "Голосіївська 

ініціатива 2020" на 2016 рік. 

4. Запровадити в освітній процес інноваційний проект щодо використання дуальної 

системи навчання студентів (освіта + досвід) через сендвіч-курси. 

5. Забезпечити функціонування системи контролю якості освіти: провести у весняному 

семестрі 2015-2016 н.р. та осінньому 2016-2017 н.р. тури відкритих навчальних занять 

науково-педагогічними працівниками; 2 тури директорських контрольних робіт серед 

студентів інституту. 

6. Забезпечити участь 9 студентів у 8 всеукраїнських олімпіадах. 

7. Створити громадське об'єднання студентів "Майбутні фермери Чернігівщини" з 

метою забезпечення умов для реалізації потенціалу молоді в агропромисловому виробництві 

та формування практичних компетенцій з ведення фермерського господарства.  

8. Здійснити спільно з ПСП "Пісківське" для належної практичної підготовки фахівців 

ряд заходів, зокрема: 

-  НПЦ із стажуванням на виробництві; 

- проект "Розвиток успішних сімейних господарств"; 

- розвиток молочної кооперації; 

- формування мережі дрібних магазинів; 

- консультування та стажування на виробництві. 

9. Забезпечити умови та мотивацію раннього працевлаштування студентів в інституті та 

провідних аграрних підприємствах області. 

 

Наукова діяльність 

1. Продовжити виконання наукових досліджень за такими основними напрямами:  

1.1. Біологізація землеробства. Дослідження елементів “біологізації” та отримання 

органічної продукції овочевих культур  (к.п.н., доц. Лукач В.С., к.с.г.н., доц. Стригун В.М., 

к.т.н., доц. Василюк В.І., пров.фах. Бугерчук С.М.). 

1.2. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур.  Дослідження і 

впровадження новітніх технологій в рослинництві на основі комплексу 

сільськогосподарських машин (трактор NEW HOLLAND-7060, дискатор «ДУКАТ» ДЛМ , 

універсальна сівалка ВЕЛЕС «НІКА-4», сівалка KINZE, розкидач мінеральних добрив 

KUHN, навантажувач LEVSAK, обприскувач ОП-3000-21 «ВЕКТОР», зерносушарка 

AGREX)  (к.п.н., доц. Лукач В.С., к.т.н., доц. Василюк В.І., к.с.г.н., доц. Стригун В.М.). 

1.3. Селекція зернобобових овочевих культур. Розробка нових методів селекції, 

насінництва та експертизи основних сільськогосподарських культур (д.с.г.н., проф. Сич З.Д., 

к.е.н., доц. Парій М.Ф., к.с.г.н., доц. Стригун В.М.). 

1.4. Енергозберігаючі технології. Розробка та впровадження технології використання 

сонячної та вітрової енергій для освітлення та підігріву води  (д.т.н.,проф. Головко В.М., 

асист. Герасименко В.П., зав.лаб. Лисенко В.І.). 

 Розробка та впровадження енергозберігаючої, комп'ютерно-інтегрованої технології 

сушіння  біологічних об’єктів (д.т.н., Скрипник М.М., к.т.н., доц., Кушніренко А.Г., 

студенти Бирін В., Макарець В., Тишина О.). 
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1.5. Інноваційний менеджмент та провайдинг. Обліково-аналітичне та маркетингове 

забезпечення діяльності підприємств на регіональному продовольчому ринку  (д.е.н., 

проф. Гудзинський О.Д., д.е.н., проф. Савчук В.К., к.е.н., доц. Царук Н.Г. асистент Даценко 

Н.М.) 

2. Провести 3 Міжнародних науково-практичних конференції, 1 Всеукраїнську,  

11-13 внутрішньовузівських. 

3. Сприяти підготовці та захисту співробітниками та докторантами 2 докторських 

дисертацій. 

4. Придбати нову техніку (плуг оборотний ПОН-5-40+1, дискатор "ДУКАТ" ДЛМ, 

сівалку Велес "НІКА-4") і ефективно використовувати запаси пального й мастильних 

матеріалів: опанування новітніми технологіями сучасними засобами механізації. 

5. Забезпечити за сприяння фірми "Пьотінгер" (Австрія) науково-методичний супровід, 

консультації, рекомендації, майстер-класи, стажування за кордоном НПП та студентів 

інституту. 

 

Виховна робота 

1.  Провести культурно-виховні і спортивно-масові заходи згідно з планом. 

2. Формувати у студентської молоді активну соціально-життєву позицію. 

3. Підвищувати рівень індивідуальної роботи кураторів груп, масовість спортивних 

секцій, гуртків художньої самодіяльності за інтересами. 

4. Упроваджувати інноваційні заходи активізації діяльності органів студентського 

самоврядування та систему стимулювання студентських лідерів: 

- з метою піднесення іміджу інституту серед молоді регіону, заохочувати серед 

студентів інституту прагнення до залучення ними молодших земляків до навчання в 

інституті, для чого організувати та провести в академічних групах акцію "Приведи собі 

заміну; 

- сформувати студентські загони для співпраці з навчально-науково-виробничим та 

адміністративно-господарським підрозділами; 

- для забезпечення наповненості студентських гуртожитків інституту провести серед 

студентів інституту заочної форми навчання та інших вищих навчальних закладів агітаційну 

акцію "Жити в гуртожитку – це здорово!". 

5. Сприяти науково-дослідній роботі серед студентів: 

- забезпечити участь кращих студентів у стипендіальних програмах та грантах; 

- зосередити увагу на розробці наукових проектів для участі в конкурсах під 

керівництвом НПП інституту. 

6. Активізувати участь студентів у студентських конференціях, які проводяться в інших 

ВНЗ, зокрема НУБіП України. 

7. Продовжити роботу щодо оновлення фонду навчально-методичної літератури з 

питань виховної роботи, ефективно застосувати комп’ютерну техніку з використанням 

електронних інформаційно-методичних матеріалів і мультимедійних засобів. 

8. Забезпечити участь у спортивних змаганнях і фестивалях художньої творчості 

обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів. 

9.  Забезпечити ефективне функціонування бази відпочинку на р.Десна  (с. Кладьківка) 

з організацією тематичних виховних заходів, змагань, з’їздів та шкіл лідерства для студентів 

інституту.  

10. Застосовувати нові методи профорієнтаційної роботи: завершити роботу з оновлення 

роликів про студентське життя на факультетах; реалізувати проект "Першокурсник має бути 

в темі". 

11. Провести конкурс "Кращий куратор" за підсумками 2015-2016 навчального року. 
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Навчально-методична робота 

1. Розробити та реалізувати заходи щодо вдосконалення освітнього процесу, його 

кадрового, матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення, у т.ч. 

опублікувати: 5 підручників зарекомендацією МОН України/НУБІП України, 37 посібників, 

рекомендацією Вченої ради НУБіП України/інституту; 33 методичних розробки спільно з 

НПП кафедр НУБіП України та за рекомендацією Вченої ради, кафедр інституту; 7 

монографій. 

2. Забезпечити в освітньому процесі ефективне застосування комп’ютерної техніки з 

використанням електронних інформаційно-методичних матеріалів і мультимедійних засобів, 

розробляти і впроваджувати програми дистанційного викладання дисциплін на базі 

платформи Moodle. Продовжити формування електронної бази НМК та наповнення 

депозитарію бібліотеки інституту. 

3. Розробити НМЗ для спеціальностей: 274 "Автомобільний транспорт",  

263 "Цивільна безпека". 

 

Міжнародна діяльність 

1. Проводити міжнародну діяльність з питань стажування викладачів, навчання 

(практичного) студентів та наукового співробітництва за затвердженими програмами. 

2. Налагодити співпрацю з агентствами, рекрутинговими компаніями, іноземними 

сільськогосподарськими підприємствами з метою участі студентів у міжнародних 

студентських програмах академічної мобільності, навчання та стажування за кордоном. 

3. Продовжити пошуки закордонних інвестицій та грантів для розвитку матеріально-

технічної бази та здійснення спільних науково-практичних (науково-дослідних) проектів. 

4. Здійснювати міжнародну наукову діяльність через опублікування статей наукових 

та науково-педагогічних працівників у фахових виданнях, іноземними  мовами у 

міжнародних, вітчизняних виданнях, які мають імпакт-фактор або індекс цитування та 

входять у науково метричні бази даних Scopus, Web of Science і наукових виданнях 

університету. 

 

Інформаційне забезпечення 

1. Продовжити наповнення депозитарію бібліотеки інституту на базі web-платформи 

Moodle. 

2. Завершити оснащення усіх ПК ліцензійним програмним забезпеченням. 

3. Забезпечити Wi-Fi доступ до мережі Інтернет викладачам і студентам. 

4. Продовжити наповнення бази електронних варіантів НМК на основі платформи 

Moodle. 

5. Продовжувати модернізацію web-сайту інституту шляхом створення нових розділів, 

установлення нових модулів.   

6. Продовжити роботи із запровадженням в освітній процес елементів дистанційного 

навчання. 

7. Створити 2 спеціалізовані комп'ютерні лабораторії. 

 

Соціально-побутова діяльність 

1. Фінансувати витрати на розвиток фізкультури і спорту (завершити і ввести в 

експлуатацію роздягальні інституту, оновити спортивний інвентар).  

2. Створити музейний комплекс: музей "Історії", музей "Гідності і Пам'яті", кімнату 

"Освіта. Наука. Впровадження". 

3. Закінчити будівництво місць громадського користування (1 та 2 поверхи). 

4. Зміцнити спільно з профспілковим комітетом базу відпочинку на річці Десна: 

здійснити добудову приміщення харчоблоку. Забезпечити її ефективне функціонування з 

організацією тематичних виховних заходів, змагань, з’їздів та шкіл лідерства для студентів 

інституту. 
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5. Організувати харчування за пільговими цінами студентам, які відносяться до 

категорії соціально незахищених. 

 

Адміністративно-господарська діяльність 

1. Здійснити комплекс інженерних і сантехнічних робіт із забезпечення 

теплопостачання першого поверху центральної частини начального корпусу. 

2. Завершити облаштування лівого й правого крил фасаду навчального корпусу. 

3. Облаштувати вестибюль та сходову клітину на факультет економіки та 

менеджменту. 

4. Провести загальнобудівельні підготовчі роботи музейного комплексу. 

5. Реалізувати програму енергозбереження: утеплення приміщень, установлення 

автоматичних регуляторів подачі енергоресурсів; перехід на автономні котельні з 

використанням альтернативних джерел енергії. 

6. Реконструювати систему опалення. 

7. Замінити систему водопостачання та водовідведення гуртожитків. 

8. Замінити стояки актового та спортивного залів для приведення у відповідність до 

санітарно-гігієнічних норм (температурного режиму). 

 

Фінансово-економічна діяльність 

1. Забезпечити надходження  коштів спеціального фонду в розмірі 9898,5 тис. грн. у т.ч. 

від надання освітянських послуг 2789,9 тис. грн.; від господарської діяльності 7108,6 тис. 

грн. 
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14. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА  

ВНЗ I-III р.а. НУБіП УКРАЇНИ на 2016 р. 

 

14. 2. ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Основні проблеми 

 

1. Відсутність коштів на модернізацію і ремонт навчально-виробничої бази. 

2.  Відсутність бюджетного фінансування науково-дослідних робіт. 

3. Необхідність ліцензування нових напрямів підготовки ОС бакалавра та 

спеціальностей ОС магістра для забезпечення контингенту студентів. 

4. Істотне зменшення коштів на спеціальному рахунку інституту від освітньої 

діяльності, що призводить до нестачі коштів на заробітну плату працівникам . 

5. Необхідність активізації профорієнтаційної роботи із забезпечення набору 

студентів. 

6. Навчально-науково-виробничий підрозділ не є сільськогосподарським 

виробником і відповідно не користується пільгами щодо оподаткування та кредитування. 

Він не може брати короткострокові кредити для забезпечення технологічного процесу 

вирощування культур, а також довгострокові кредити для докорінного зміцнення і 

розвитку матеріально-технічної бази, зокрема у тваринництві, та в поліпшення бази для 

практичного навчання студентів.. 

7. Проблема реалізації вирощеної продукції рослинництва і тваринництва (низькі 

закупівельні ціни). 

8. Відсутність фінансування для зведення центральної частини навчального 

корпусу; 

9. Організації переробки власної сільськогосподарської продукції. 

 

Основні організаційні заходи 

1. Провести акредитаційні експертизи напрямів (спеціальностей): 6.100102 

"Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", 7.10010203 

"Механізація сільського господарства" та ліцензійні експертизи спеціальностей освітнього 

ступеня магістра: 208 Агроінженерія; 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент. 

2. Забезпечити функціонування системи контролю якості освіти та продовжити 

використання системи комп’ютерного тестування студентів, оцінки рівня залишкових 

знань. 

3. Розширити обсяги підготовки фахівців за прямими замовленнями підприємств.  

4. Створити навчально-практичний центр "Молоко Чернігівщини" у співпраці з 

приватним сільськогосподарським підприємством "Пісківське". 

5. Упровадити надання другої вищої освіти на умовах госпрозрахунку. 

 

Кадрова політика 

1. Провести чергову планову атестацію педагогічних працівників. 

2. Забезпечити підвищення кваліфікації 20 науково-педагогічних працівників з 

кожної дисципліни, яка ними викладається, шляхом проведення на базі інституту 

підвищення кваліфікації у вигляді виїзних занять за темою "Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності". 

3. Забезпечити відповідність науково-педагогічної спеціальності дисциплінам 

науково-педагогічних працівників, які вони викладають, у повному обсязі. 

4. Сприяти проходженню стажування науково-педагогічних працівників на 

відповідних кафедрах НУБіП України, у провідних наукових та науково-дослідних 

установах. 
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5. Забезпечити захист двох докторських та трьох кандидатських дисертаційних 

робіт. 

6. Удосконалити методику рейтингової оцінки роботи науково-педагогічних 

працівників. 

7. Направити до аспірантури 2 науково-педагогічних працівників, до 

магістратури на педагогічний факультет НУБіП України – 2 працівників. 

 

Заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази  

1. Створити 2 нових кабінети "Організації наглядової діяльності в галузі охорони 

праці ", "Безпеки експлуатації будівель та споруд ". 

2. Обладнати 3 лекційних аудиторії стаціонарними мультимедійними засобами 

навчання. 

3. Створити базу практичного навчання для спеціальностей: 274 "Автомобільний 

транспорт", 263 "Цивільна безпека". 

4. Придбати нову с/г техніку (плуг оборотний ПОН-5-40+1, дискатор "ДУКАТ" 

ДЛМ, сівалку Велес "НІКА-4"). 

5. Здійснити комплекс інженерних і сантехнічних робіт із забезпечення 

теплопостачання першого поверху центральної частини начального корпусу. 

6. Облаштувати вестибюль центрального навчального корпусу та сходову клітину 

на факультет економіки та менеджменту. 

7.  Увести в дію приміщення Музеїв: "Історії інституту", "Гідності і Пам'яті", 

кімнати "Освіта. Наука. Впровадження". 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Таблиця 1 

Перелік підручників, посібників і методичних розробок, виданих у 2015 році  

з грифом МОН України/рішенням Вченої ради університету, інституту  

№ 

з/п 

Назва роботи, гриф або ким 

рекомендовано 
Видавництво Др. арк. 

Автор, 

співавтор 

Підручники 

1. 

Сільськогосподарські машини. К.: Аграрна освіта 42 Войтюк Д.Г., 

Аніскевич Л.В., 

Іщенко В.В., 

Дубровін В.О., 

Онищенко В.Б., 

ВолянськийМ.С.

Мартишко В.М., 

ПогорілецьО.М., 

Ямков О.В., 

Барановський 

В.М., 

Шевченко В.І., 

БорхаленкоЮ.О. 

2. 

Механізація тваринництва Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

19 Ревенко І.І., 

Хмельовський 

В.С., 

Ікальчик М. І. 

3. 

Регульований електропривод.  К.: "ЦП 

Компринт" 

32 Голодний І.М., 

Лавріненко 

Ю.М., 

Козирський В.В. 

4. 

Гідравліка 

 

Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС 

39 Дідур В.А., 

Журавель Д.П., 

Палішкін М.А., 

Міщенко А.В., 

Борхаленко 

Ю.О. 

5. 

Українська мова за професійним 

спрямуванням для студентів 

економічних спеціальностей (вид.     

2-ге доповн. і переробл.) 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

45,7 Толочко С.В. 

Посібники 

1.  

Інженерна механіка. Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
40 Литвинов О.І., 

Лукач В.С., 

Василюк В.І., 

Шейко Л.О. 

2.  
Теорія механізмів машин і приладів Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. Гоголя. 

26 Литвинов О.І., 

Кулик В.П.  

3.  
Теоретична механіка  К.: КОМПРИНТ 34 Литвинов О. І., 

Дяченко Л.А. 

4.  
Теоретична механіка. Практикум на 

базі MATHCAD. Ч.1. Статика. 

Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. Гоголя. 

28 Литвинов О.І., 

Кулик В.П., 
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Кінематика Кулик О.A. 

5.  

Конкурентоспроможність системи 

управління охороною праці в 

аграрній сфері України  

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
10 Жигулін О.А. 

6.  
Конкурентоспроможне управління 

персоналом в аграрній сфері України 
Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
11 Жигулін О.А. 

7.  
Експлуатація машин і обладнання Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
9 Дяченко Л.А., 

Петрик А.М. 

8.  
Електротехніка і електромеханіка. 

Том І. Електротехніка  

К.: "Політехніка" 22 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

9.  
Електротехніка і електромеханіка. 

Том ІІ. Електротехніка  

К.: "Політехніка" 22 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

10.  
Електротехніка і електромеханіка. 

Том ІІІ. Збірник задач  

К.: "Політехніка" 12 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

Сорокін Д.С. 

11.  

Технічне діагностування 

електрообладнання 

сільськогосподарського виробництва  

К.: "ЦП 

Компринт" 

19 Васюк В.В., 

Жильцов В.В., 

Щепотьєв О.І. 

12.  

Електричні машини. Збірник задач  К.: "ЦП 

Компринт" 

11 Жильцов А.В., 

Мірських Г.О., 

Васюк В.В., 

Мархонь М.В. 

13.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Т1  

К.: "ЦП 

Компринт" 

20 Василенко В.В., 

Жильцов А.В., 

Сорокін Д.С. 

14.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Т2  

К.: "ЦП 

Компринт" 

21 Василенко В.В., 

Жильцов А.В., 

Сорокін Д.С. 

15.  

Електротехніка Частина 1 К.: "ЦП 

Компринт" 

21 Жильцов А.В., 

Коробський 

В.В., 

Мрачковський 

А.М. 

16.  

Електротехніка Частина 2 К.: "ЦП 

Компринт" 

22 Жильцов А.В., 

Коробський 

В.В., 

Мрачковський 

А.М. 

17.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум Частина 1  

К.: "ЦП 

Компринт" 

12 Радько І.П., 

Лут М.Т., 

Наливайко В.А., 

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

18.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум Частина 2 

К.: "ЦП 

Компринт" 

10 Радько І.П., 

Лут М.Т., 

Наливайко В.А., 

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

19.  

Виробнича електромонтажна 

практика. Лабораторний практикум  

К.: "ЦП 

Компринт" 

13 Лут М.Т., 

Ковтун П.М., 

Окушко О.В., 

Васюк В.В. 
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20.  

Охорона праці в галузі 

(електробезпека). Лабораторний 

практикум 

К.: Вид-во НУБіП 

України 

14 Брагіда М.В., 

Лут М.Т.,  

Тракай В.Г., 

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

21.  
Технічні засоби і системи  обліку 

електричної енергії 

К.: ЦП "Комбриг" 27 Лут М.Т., 

Радько І.П. 

22.  

Електропривод і автоматизація: 

навчальний посібник. Друге видання, 

доповнене і перероблене 

К.: Аграр Медіа 

Груп 

37 Синявський О.Ю., 

Савченко П.І., 

Савченко В.В. 

23.  
Бази даних і управління базами 

даних 

Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. М.Гоголя 

6 Заболотній О.А. 

24.  

Охорона праці в галузі 

(Електробезпека) 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
 Чуєнко Р.М., 

Брагіда М.В., 

Лукач В.С., 

Кушніренко А.Г. 

25.  

Проектування систем 

електропостачання  

К.: "ЦП 

Компринт" 

37 Козирський В.В., 

Макаревич С.С., 

Петренко А.В. 

26.  

Облік, аналіз та аудит: збірник тестів 

з нормативних дисциплін: нав. 

видання. 

Ніжин: НДУ ім.. 

Гоголя 
40,4 

Дерев’янко С.І., 

Ганяйло О.М., 

Олійник С.О., 

Кузик Н.П., 

Боярова О.А., 

Овчарик З.Д., 

Германчук Г.О. 

27.  

Конкурентоспроможне управління 

персоналом в аграрній сфері України:  

[Навчальний посібник] 

Ніжин: ПП 

ЛисенкоМ.М. 

11 Жигулін О.А., 

Сухар С. В. 

28.  

Історія української культури» – 

навчальний посібник для студентів 

денної та заочної форм навчання всіх 

спеціальностей. Видання третє: 

доповнене і перероблене. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

5 Сидорович О.С.,  

Литовченко В.П. 

29.  

«Соціологія»: навчальний посібник 

для студентів денної та заочної форм 

навчання економічних 

спеціальностей. Видання третє: 

доповнене і перероблене. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

9 Сидорович О.С.  

 

30.  

Культура професійної мови : 

Навчально-методичний посібник для 

студентів стаціонарної та заочної 

форми навчання економічних та 

технічних спеціальностей 

Ніжин: Міланік 12,9 Хомич В.І. 

31.  

Кредитно-модульний курс 

української мови (за професійним 

спрямуванням): навчально-

методичний посібник для студентів 

стаціонарної та заочної форм 

навчання економічних та технічних 

спеціальностей. 3-тє вид., перероб. і 

допов. 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

12 Хомич В.І. 
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32.  
Планування діяльності підприємства: 

[Навчальний посібник] 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

9,8 Стадник В.П. 

33.  
Управління якістю: [Навчальний 

посібник]  

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

21,7 Стадник В.П. 

34.  
Регіональна економіка: [Навчальний 

посібник] 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

34,5 Іванько А.В. 

35.  
Національна економіка: [Навчальний 

посібник] 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

49,5 Іванько А.В. 

36.  

Футбол. Основи методики навчання 

гри: навчально-методичний посібник 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 

4,3 Заболотній О.А., 

Костенко М.П., 

Краснов В.П. 

Методичні рекомендації 

1.  

Експлуатація машин і обладнання: 

методичні рекомендації до виконання 

курсового проекту 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
6,3 Дяченко Л.А., 

Петрик А.М.  

2.  

Методичні вказівки до виконання 

дипломних проектів для студентів 

освітнього ступеня бакалавра за 

напрямом підготовки 6.100102 

"Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,7 Шейко Л.О., 

Шейко Н. В., 

Ікальчик М.І., 

Махмудов І.І. 

3.  

Будова і робота автонапувалок для 

тварин і птиці. Методичні 

рекомендації з дисципліни "Машини 

і обладнання для тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,1 Ікальчик М.І., 

Хмельовський В.С. 

4.  

Машини і обладнання для видалення 

гною із приміщення. Методичні 

рекомендації з дисципліни "Машини 

і обладнання для тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,9 

 

Голуб Г.А., 

Ікальчик М.І. 

5.  

Будова, робота і регулювання машин 

для подрібнення концентрованих 

кормів. Методичні рекомендації з 

дисципліни "Машини і обладнання 

для тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,6 Ікальчик М.І., 

Хмельовський В.С. 

6.  

Будова і робота пересувних  

кормороздавачів. Методичні 

рекомендації з дисципліни "Машини 

і обладнання для тваринництва" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,7 Ікальчик М.І., 

Василюк В.І. 

7.  

Визначення та аналіз кінематичних 

характеристик машинних агрегатів. 

Методичні вказівки до лабораторно-

практичної роботи з дисципліни 

"Експлуатація машин і обладнання" 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2,3 Кушнарьов С.А., 

Махмудов І.І. 

8.  

Розрахунок режиму  і показників 

роботи збиральних самохідних та 

тяговоприводних агрегатів. 

Методичні вказівки до розрахунково-

практичної роботи 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
1,8 Кушнарьов С.А., 

Махмудов І.І. 

9.  

Визначення та аналіз 

експлуатаційних показників трактора 

для заданих умов. Методичні 

вказівки до лабораторно-практичної 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М. 
2 Кушнарьов С.А., 

Махмудов І.І. 
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роботи з дисципліни "Експлуатація 

машин і обладнання" 

10.  

Методичні вказівки щодо виконання 

самостійних завдань з дисципліни 

"Теоретичні основи електротехніки" 

ч.1  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

4,9 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

Березюк А.О. 

11.  

Методичні вказівки щодо виконання 

самостійних завдань з дисципліни 

"Теоретичні основи електротехніки" 

ч.2 

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

4,4 Жильцов А.В. 

Мірських Г.О. 

Березюк А.О. 

12.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Лінійні електричні кола постійного 

струму (методичні вказівки до 

практичних занять)  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

5,4 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

13.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Лінійні електричні кола синусоїдного 

змінного струму (методичні вказівки 

до практичних занять)  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

3,9 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

14. 1 

Теоретичні основи електротехніки. 

Трифазні лінійні електричні кола 

синусоїдного змінного струму 

(методичні вказівки до практичних 

занять)  

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

5,2 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

15.  

Теоретичні основи електротехніки. 

Чотириполюсники, лінійні кола 

періодичного несинусоїдного струму, 

нелінійні електричні та магнітні кола 

(методичні вказівки для практичних 

занять) 

К.: Видавничий 

центр НУБіП 

України. 

5,4 Жильцов А.В., 

Мархонь М.В., 

Сорокін Д.С. 

16.  

Монтаж електрообладнання і засобів 

автоматизації. Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт 

К.: "ЦП 

Компринт" 

9,1 Ковтун П.М. 

Окушко О.В. 

Соломко Н.О. 

17.  

Охорона праці в галузі 

(електробезпека). Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт  

К.: "ЦП 

Компринт" 

10,6 Брагіда М.В., 

Лут М.Т., 

Окушко О.В., 

Ковтун П.М. 

18.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум. Частина 1 

К.: ЦП "Комбриг" 13,5 Радько І. П., 

Лут М. Т., 

Наливайко В. А., 

Окушко О, В., 

Ковтун П. М. 

19.  

Діагностування енергетичного 

обладнання. Лабораторний 

практикум. Частина 2 

К.: ЦП "Комбриг" 11,8 Радько І, П., 

Лут М. Т., 

Наливайко В. А., 

Окушко О. В., 

Ковтун П. М. 

20.  

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва [Робочий 

зошит] 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

2,8 Сухар С. В., 

Бучковська В. І. 

21.  

Політологічний словник. Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

 

5,1 Литовченко В.П.,  

Шевченко Н.О. 
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22.  
Технологія виробництва продукції 

тваринництва. 

Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

5,2 Литовченко В.П.,  

Міщенко І.П. 

23.  

Методичні рекомендації до 

виконання та захисту курсових робіт 

з дисципліни «Фінансовий облік» 

Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

2 Бережняк А.І. 

24.  

Навчально-методичні матеріали до 

дисципліни «Історія України» для 

бакалаврів денної форми навчання 

факультету економіки та 

менеджменту. Видання третє: 

доповнене і перероблене. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

1,6 Сидорович О.С. 

25.  

Навчально-методичні рекомендації з 

дисципліни «Культурологія». 

2-ге вид., перероб. і допов. 

Ніжин:  Міланік 12,4 Хомич В.І. 

26.  

Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Основи економічних 

теорій» (Економіка) для студентів 

ОКР «Бакалавр» денної та заочної 

форм навчання. 

Ніжин: ПП 

Лисенко М.М. 

4,4 Потопальська Н.В. 

27.  

Методичні рекомендації для 

студентів ОКР «Спеціаліст» 

економічних спеціальностей для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Економіка АПК» 

Ніжин, НАТІ 5 Потопальська Н.В. 

28.  

International economics: [Lecture 

notes] 

Nizhyn: Publishing 

Company “Lysenko 

M.M.” 

7,3 Лимар В.В. 

29.  

Ураїнське професійне мовлення : 

навчально-методичний посібник для 

молодших спеціалістів. 

Ніжин: Міланік 14,5 Хомич В.І. 

30.  

Лабораторний практикум: хімія [для 

студентів агротехнічних 

спеціальностей] 

Ніжин: НДУ ім. 

М. Гоголя 

2,5 Шкодин А.В. 

 

Таблиця 2.  

Монографії 

 

Назва публікації, видавництво, рік, кі-ть стор. Автор 

1. Скреперні установки для прибирання гною. Механіко-

технологічні основи : монографія / Г.А. Голуб, В.В. Теслюк, 

М.І. Ікальчик, В.С.Хмельовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 

2015. – 180 с. 

Голуб Г.А., 

Теслюк В.В., 

Ікальчик М.І., 

Хмельовський В.С. 

2. Картопля – сьогодні та в майбутньому. – Ніжин, Міланік, 

2015. – 196 с. 

Кушнарьов А.С., 

Кушнарьов С.А., 

Герасименко В.П., 

Махмудов І.І. 

3. Передпосадкова обробка картоплі в магнітному полі . – К.: 

ЦП "Компринт", 2015. – 160 с 

Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

4. Охрана окружающей среды (монографія) -//- Київ: 

Видавничий центр НУБіП України, 2015, 273с  

Макаренко В.Д. 

Криворотько В.М., 

Макаренко Ю.В. 
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5. Екологічна безпека Чернігівщини (монографія) // Київ: 

Видавничий центр НУБіП України, 2015, 472с. 

Криворотько В.М., 

Бутко М.П., 

Макаренко Ю.В., 

Мурашко М.І., 

Макаренко І.О. 

6. Вариант построения и обоснования обобщенной формулы 

Ито-Вентцеля - Preprint, 2015. http://arxiv.org 

Дубко В.А. 

7. Smart Grid технології в системах енергоживлення / В.В. 

Козирський, Гай О.В.  – К.: ЦП "Компринт", 2015. – 337 с. 

Козирський В.В. 

8. Бухгалтерський облік діяльності підприємства в умовах 

неплатоспроможності : монографія/ О.М. Столяренко – 

Житомир: ЖДТУ, 2015 – 340 с. 

Столяренко О.М. 

9. Кушніренко О.А.Обліково-контрольне забезпечення 

управління оподаткуванням сільськогосподарських 

підприємств: теорія, методика та практика: монографія/ О.А. 

Кушніренко – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. – 347 с. 

Кушніренко О.А. 

10. Савчук В.К., Царук Н.Г.Управління розвитком 

овочівництва: обліково-аналітичний аспект: монографія/ В.К. 

Савчук,   Н.Г. Царук. – 2015. – 228 с. 

Савчук В.К., 

Царук Н.Г. 

 

11. Сухар С.В.Удосконалення елементів технології 

вирощування нагідок лікарських в умовах південної частини 

Лісостепу західного: [Монографія]  / Укл. : С. В. Сухар, В. Я. 

Хоміна. – Ніжин: ПП Лисенко., 2015. –144 с. 

Сухар С.В., 

Хоміна В.Я. 

12. Царук Н.Г.Активізація кругообігу капіталу: обліково-

контрольний аспект: монографія/ Т.Г. Камінська, Н.Г. Царук, 

О.В.Ільчак, Н.І.Гарапко, З.Ю.Мельник/ за заг. ред.. д.е.н.         

Т.Г. Камінської.– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.,2015–

416с. 

Камінська Т.Г.,  

Царук Н.Г.,  

Ільчак О.В.,  

Гарапко Н.І.,  

Мельник З.Ю. 

 

Таблиця 3.  

Наукові статті (у міжнародних, міжгалузевих, вузівських виданнях)   

№ 

з/п 
Назва роботи 

Рік 

видан

ня 

Видавництво 
Кількість 

др. арк 
Автори 

1.  

Використання 

матеріально-технічної 

бази 

сільськогосподарських 

підприємств в сучасних 

умовах 

2015 Науково-виробничий 

журнал "Техніка і 

технології АПК" № 11 

(62) 

0,2 Дейнека С., 

Гринь М., 

Махмудов І. 

2.  

Техніка для аграріїв на 

виставках "Зернові 

технології 2015", 

"AgroAnimalShow", 

"Фрукти, овочі. 

Логістика" 

2015 Науково-виробничий 

журнал "Техніка і 

технології АПК" № 3 

(66) 

0,2 Ясенецький В., 

Литовченко О., 

Чорношкур В., 

Дейнека С., 

Кушнарьов С., 

Махмудов І. 

3.  

Дослідження 

гідровисівних апаратів  

 

2015 Науково-виробничий 

журнал "Техніка і 

технології АПК" № 4 

(67) 

0,2 Дейнека С., 

Кушнарьов С., 

Махмудов І. 

4.  
Інноваційно-креативне 

забезпечення 

2015 Виклики соціально-

орієнтованої 

0,3 Новікова Л.М., 

Жигулін О.А. 
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конкурентоспроможнос

ті підприємств 

агробізнесу  

 

економіки в 

евроінтеграційних 

умовах : Зб. наук. 

праць.  

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

5.  

Результати  

випробувань пристрою 

для утилізації 

незернової частини 

врожаю 

2015 Науковий вісник 

НУБІП України. 

Вип. 212. Ч. 1. Серія 

"Техніка та 

енергетика АПК" 

0,2 Пирву М.В., 

Мартишко В.М. 

6.  

До визначення дії 

гідрослідкувального 

пристрою садової 

фрези на штамб дерева. 

2015 Науковий вісник 

НУБІП України. 

Вип. 212. Ч. 1. Серія 

"Техніка та 

енергетика АПК" 

0,2 Мартишко В.М., 

Нагайчук С.М.  

7.  

Моделювання руху 

частинки по шорсткій 

поверхні 

однопорожнинного 

гіперболоїда обертання 

 

2015 Міжвузівський 

збірник (за галузями 

знань ”Машино-

будування та 

металообробка”, 

”Інженерна механіка”, 

”Металургія та 

матеріалознавство”. –

Вип. 48.– Луцьк: 

ЛНТУ 

0,3 Пилипака С.Ф., 

Несвідомін А.В. 

8.  

Аналіз способів 

керувань 

вантажопідйомними 

машинами  

2015 Науковий вісник 

НУБіП України: Серія 

"Техніка та 

енергетика АПК".  – 

Вип. 212. – ч. 1. 

0,6 Пилипака С.Ф., 

Ловейкін В.С., 

Лимар П.В. 

9.  

Теорія складного руху 

матеріальної точки на 

площині. Абсолютні 

швидкість і траєкторія  

 

2015 Вісник СНАУ. Серія 

"Механізація та 

автоматизація 

виробничих 

процесів". – Суми, – 

Вип. 12 (27) 

0,3 Пилипака С.Ф., 

Чепіжний А.В. 

10.  

Анализ гидравлических 

характеристик 

элементов 

мехатронных систем 

автоматического 

регулирования 

управления виброплуга 

при неустановившемся 

движении рабочей 

жидкости  

2015 Сборник тезисов по 

материалам 

Международной 

научно-практической 

конференции "Наука 

и Инновации в ХХІ 

столетии" (13-

14.04.2015, 

Великобритания, г. 

Лондон) – London 

0,3 Дяченко Л. А. 

11.  

Аналіз відносного руху 

причіпної машини за 

рівномірного 

прямолінійного 

переміщення точки 

2015  Міжвідомчий 

тематичний науковий 

збірник "Механізація 

та електрифікація 

сільського 

0,2 Дяченко Л. А., 

Василюк В.І. 
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причепу  

 

господарства". Вип. 

100/1.-Глеваха, 2015. 

12.  

Мікропластична модель 

ґрунтів 

сільськогосподарського 

призначення для 

врахування дисипації 

при зсувних 

деформаціях та 

коливаннях  

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. 

Серія: "Техніка і 

енергетика в АПК" 

0,3 Дяченко Л. А. 

13.  

Нові напрямки 

розвитку 

сільськогосподарського 

машинобудування, 

заснованого на 

хвильових та 

віброхвильових 

принципах  

2015 X міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Проблеми 

конструювання, 

виробництва та 

експлуатації 

сільськогосподарської 

техніки". Матеріали 

конференції.  – 

Кіровоград. – Вип. 2. 

0,3 Дяченко Л. А. 

14.  

Можливі реологічні 

моделі релаксації 

ґрунтів 

сільськогосподарського 

призначення при їх 

ущільненні та обробці 

віброплугом  

 

2015 Вісник Харківського 

національного 

технічного 

університету 

сільського 

господарства 

ім. Петра Василенка. –

Вип. 156. 

0,4 Дяченко Л. А. 

15.  

Аналіз закономірностей 

режимів переміщення 

машинно-тракторних 

агрегатів із 

врахуванням рельєфу 

поля  

2015 Техніка і технології 

АПК. –  №4(67) 

0,2 Дяченко Л. А. 

16.  

Анализ колебаний 

прицепного виброплуга 

машино-тракторного 

агрегата в рамках 

модели физического 

маятника с 

квазипериодическим 

возбуждением  

2015 Матеріали ХVII 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

Досягнення науки та 

практики, 24–25 січня 

2015 р. – К.: Науково-

видавничий центр 

"Лабораторія думки" 

0,3 Дяченко Л. А. 

17.  

Анализ вязких волн, 

возникающих в 

обрабатываемом грунте 

при периодических 

колебаниях рабочих 

поверхностей 

виброплуга в своих 

плоскостях  

2015 Матеріали ХVII 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

"Досягнення науки та 

практики". 24–25 

січня 2015 року. – К.: 

Науково-видавничий 

0,3 Дяченко Л. А. 
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 центр "Лабораторія 

думки" 

18.  

Динамический анализ 

функционирования 

рабочего органа 

виброплуга в рамках 

модели однородного 

стержня с упруго 

присоединенной 

массой  

 

2015 Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві: Збірник 

матеріалів 

міжнародної науково-

практичної 

конференції. – Ніжин: 

Видавець ПП 

Лисенко М.М.  

0,3 Дяченко Л. А. 

19.  

Моделирование и 

анализ акустического 

поля излучения 

виброплуга как 

цилиндра конечных 

размеров, 

совершающего 

продольные колебания  

2015 Розвиток національної 

економіки: теорія і 

практика: Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції. – Івано-

Франківськ 

0,1 Дяченко Л. А. 

20.  

Обґрунтування 

параметрів скреперної 

установки для 

прибирання гною 

 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. 

Серія: техніка  та  

енергетика  АПК.  – 

Вип. 212. Ч.2 

0,1 Ікальчик М. І. 

21.  

Скреперна установка з 

удосконаленим 

робочим органом для 

прибирання гною.  

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. 

Серія: техніка  та  

енергетика  АПК.  –  

Вип. 212. Ч. 2. 

0,3 Голуб Г.А.,  

Хмельовський 

В.С.,  

Ікальчик М. І. 

22.  

Техніка на міжнародній 

виставці "Агрофорум-

2014.  

2015 Науково-виробничий 

журнал "Техніка і 

технології АПК".- 

№2(65) 

0,1 Чорношкур В., 

Ікальчик М. І.   

23.  

Управління 

ресурсоспоживанням та 

ресурсозбереженням у 

тваринництві.  

 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Галата Д.А., 

Ікальчик М.І. 

24.  

Сучасні машини та 

обладнання для 

комплексної 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

0,1 Кудра В.В., 

Ікальчик М.І. 
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механізації на фермах.  конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

25.  

Сучасні технології 

приготування та 

роздачі кормів 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Прокопенко О.О., 

Ікальчик М.І. 

26.  

Передові технології 

утримання свиней 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Скрипка В.В., 

Ікальчик М.І. 

27.  

Сучасні доїльні апарати 2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Сокол О.О., 

Ікальчик М.І. 

28.  

Обґрунтування 

конструктивних 

параметрів скреперно-

2015 X міжнародна 

науково-практична 

конференція 

0,3 Ікальчик М.І. 
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роликового пристрою 

для прибирання гною.  

 

"Проблеми 

конструювання, 

виробництва та 

експлуатації 

сільськогосподарської 

техніки". Матеріали 

конференції.  – 

Кіровоград. – Вип. 2. 

29.  

Основные аспекты 

развития современных 

способов получения 

различных продуктов 

из льна и конопли  

 

2015 Шляхи розвитку 

стандартизації, 

сертифікації й оцінки 

якості товарів і послуг 

Матеріали науково-

практичної 

конференції 

(Херсон,15-17 вересня 

2015 року) 

0,3 Е.І. Бабанов,  

В.І. Макаєв 

30.  

Графічна культура - 

важливий елемент 

графічної підготовки 

інженера.  

2015 Міжнародна науково-

практична конфе-

ренція "Виклики 

соціально-орієнто-

ваної економіки в 

євроінтеграційних 

умовах" : збірник 

наукових праць. – 

Ніжин : Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,4 Федорина Т.П. 

31.  

Influence the service life 

of the combine harvesters 

for their performance 

 

2015 III International 

scientific Congress 

“Agricultural 

machinery”, Varna, 22-

25 June 2015. 

0,3 Sheychenko V. 

32.  

Втрата волокна в 

полеглому стеблостої і 

готування рошенцевої 

льонотрести  

2015 Тези V  всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

"Інноваційні 

технології в АПК" – 

Луцьк: Редакційно-

видавничий відділ 

ЛНТУ 

0,2 Шейченко В.О., 

Лімонт А.С., 

Руденко В.Г.,. 

Поліщук О.С 

33.  

Влияние срока 

эксплуатации 

зерноуборочных 

комбайнов на их 

эффективность  

2015 Mechanization in 

agriculture/ 

Механизация в 

земледелии//Issue 9. 

0,2 Шейченко В.О., 

Анеляк М.М., 

Кузьмич А.Я., 

Кустов С.О. 

34.  

Дослідження впливу 

терміну експлуатації 

зернозбиральних 

комбайнів на їх 

ефективність  

 

2015  Міжвідомчий темати-

чний науковий 

збірник "Механізація 

та електрифікація 

сільського господ-

дарства". Вип. 100/1.– 

Глеваха. 

0,5 Анеляк М.М., 

Кузьмич А.Я., 

Кустов С.О. 
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35.  

Дослідження 

травмування насіння 

комбайнами з різними 

технологічними 

схемами обмолоту 

 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України, серія 

"Техніка і енергетика 

АПК". – Київ. 

0,6 Анеляк М.М., 

Кузьмич А.Я., 

Грицака О.М. 

36.  

Дослідження обмолоту 

зерна трибарабанною 

молотаркою  

 

2015 Сільськогосподарські 

машини: зб. наук. ст. – 

Вип. 33. – Луцьк: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ЛНТУ 

0,7 Нєдовєсов В.І., 

Грицака О.М. 

37.  

Сучасні тенденції 

інженерного 

забезпечення в 

агропромисловому 

виробництві  

 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Козаченко Н.В. 

38.  

До методології 

дослідження 

електромеханічних 

систем  

 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Литвинов О.І. 

39.  

Можливості 

застосування нових 

композитних 

полімерних матеріалів в 

сільськогосподарських 

машинах і спорудах  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

 

0,3 Лукач В.С., 

Василюк В.І., 

Сушко В.В. 
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40.  

Імітаційні моделі 

еквіпотенційних 

поверхонь напруженості 

магнітного поля 

індуктора із змінним 

радіусом навитки, 

виконаної на зрізаному 

конусному каркасі 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,25 Лукач В.С., 

КушніренкоА.Г., 

Татарін С.В., 

Макарець В.В. 

41.  

Аналіз сучасних 

тенденцій управління 

навчальним закладом 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,25 Лукач В.С., 

Баришовець А. 

42.  

Теоретичні основи 

моніторингу управління 

якістю навчального 

процесу ВНЗ 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,25 Лукач В.С., 

Овечко О. 

43.  

Управління 

конкурентоспроможніст

ю вищого навчального 

закладу 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,25 Лукач В.С., 

Пилипенко Д. 

44.  

Розроблення системи 

технічного 

обслуговування та 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

0,2 Махмудов І.І., 

Іванов Є.К. 
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ремонту машин в 

тваринництві в умовах 

реформування АПК  

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

45.  

Технологічні 

особливості 

вирощування 

соняшника в Україні  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Фай А.Б., 

Макаєв В.І. 

46.  

Організація 

перспективних форм с-г 

виробничих 

кооперативів в АПК 

України  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Федько Р.М., 

Махмудов І.І. 

47.  

Вирощування льону-

довгунця на Поліссі 

України та сучасні 

перспективи  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Худенко О.М., 

Василюк  В.І.   

48.  

Розвиток екологічних 

технологій виробництва 

сільськогосподарської 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

0,2 Шейко Л.О., 

Короід В.Ю. 
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продукції  конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

49.  

Аналіз конструкцій 

доочисників цукрових 

буряків від залишків 

гички на корені  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Шейко Л.О., 

Некушин В.Є. 

50.  

Розробка вітчизняних 

конструкцій посівних 

агрегатів (тенденції та 

перспективи)  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,3 Ярохно Я.В., 

Махмудов І.І. 

51.  

Информационно-

технологические 

системы и приборы в 

АПК  

 

2015 Материалы 

международной 

научно-технической 

конференции "Агро-

инфо-2015" г. 

Новосибирск (22-23 

октября 2015) 

0,2 Кушнарьов А.С., 

Кушнарьов С.А., 

Сербій В.В. 

52.  

Математичне 

моделювання 

динамічних режимів 

мікронізації зерна при 

зміні потужності 

випромінювачів за 

координатою 

2015 Вісник Харківського 

національного 

технічного 

університету 

сільського 

господарства імені 

Петра Василенка. 

Технічні науки. – 

2014.  Вип. 148. 

0,4 Котов Б.І., 

Калініченко Р.А., 

Кифяк В.В. 
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53.  

Теоретичне 

дослідження впливу 

енергозберігаючого 

прийому відлежування 

зерна на енергетичні 

показники процесу 

зневоднення зерна 

активним 

вентилюванням  

2015 Механізація та 

електрифікація 

сільського господарства. 

Глеваха. Вип. 99. Т.2 

0,4 Калініченко Р.А. 

54.  

Аналитическое 

исследование 

температурного поля  

зерновки при 

импульсно-

периодическом 

подведении энергии 

инфракрасным 

излучением 

2015 Motrol: International 

journal on operation of 

farm and agri-food 

industry machinery. –  

Vol. 17, т.3 

0,4 Р.Калиниченко 

55.  

Моделирование 

динамики тепловых 

процессов при 

микронизации и 

сушении 

зернопродуктов в 

терморадиационных  

установках ИК-

излучением 

2015 Motrol: International 

journal on operation of 

farm and agri-food 

industry machinery. – 

2015. – Vol. 17, т.3 

0,5 В.Дубровин, 

Р.Калиниченко, 

В.Кифяк 

56.  

Моделювання розвитку 

температурних полів 

зернівки в процесах 

термообробки зерна ІЧ-

випромінюванням 

2015 Механізація та 

електрифікація 

сільського 

господарства. 

Глеваха. Вип. 101.Т.2 

0,4 Калініченко Р.А.   

57.  

Дослідження міцності 

зчеплення 

композиційних 

контактних матеріалів 

на зношені деталі 

електрообладнання 

2015 Праці ТДАУ м. 

Мелітополь.  

Випуск 15. Т.2 

0,6 Радько І. П., 

Мархонь М.В. 

58.  

Особливості 

газоплазмового 

напилення при 

відновленні контактних 

вузлів електричних 

апаратів 

2015 Науковий вісник 

НУБІП України. 

Вип. 209. Ч. 2 

0,4 Радько І.П. 

59.  

Особливості 

дослідження структури 

робочої поверхні 

серійних контактів 

2015 Науковий вісник 

НУБІП України.  

Вип. 226 

0,3 Козирський В.В., 

Радько І.П. 

60.  

The method of 

identification and 

evaluation heating depth 

details contact swithing 

2015 Науковий вісник 

ХНТУСГ ім.. 

П.Василенка 

м. Харків. Матеріали 

0,4 RadkoI.P., 

Chervinsky L.S. 
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devices.  МНПК "Проблеми 

енергозбереження та 

енергозабезпечення в 

АПК. 

61.  

Зміна рН розчинів 

солей під дією 

магнітного поля 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. Вип.  

209 . – Ч.1. 

0,3 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

62.  

Вплив передпосівної 

обробки насіння в 

магнітному полі на 

урожайність овочевих 

культур 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. Вип.  

209 . – Ч.2. 

0,3 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

63.  

Зміна біопотенціалу 

огірків при 

передпосівній обробці 

насіння у магнітному 

полі 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України.  

Вип. 212. – Ч.1. 

0,4 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

64.  

Предпосевная 

обработка семян 

пшеницы в магнитном 

поле 

2015 Инновации в сельском 

хозяйстве. – № 2(12) 

0,3 Савченко В.В., 

Синявский А.Ю. 

65.  

Влияние отклонения 

напряжения на 

технологические и 

энергетические 

характеристики 

центробежных 

вентиляторов 

2015 Инновации в сельском 

хозяйстве. – № 2(12) 

0,3 Синявський А.Ю. 

66.  

Вплив відхилення 

напруги на 

технологічні та 

енергетичні 

характеристики 

змішувачів кормів 

2015 Енергетика і 

автоматика.  – № 1 

0,4 Синявський О.Ю. 

Савченко В.В. 

67.  

Вплив магнітного поля 

на зміну окислювально-

відновного потенціалу 

водних розчинів 

2015 Енергетика і 

автоматика. – № 1 

0,4 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

68.  

Вплив якості 

електричної енергії на 

технологічні процеси в 

рослинництві  

2015 Енергетика і 

автоматика. – № 2 

0,5 Синявський 

О.Ю., 

Савченко В.В. 

69.  

Зміна біопотенціалу 

ячменю під час 

передпосівної обробки 

насіння в магнітному 

полі 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України.  – 

№ 224 

0,3 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

70.  

Вплив частоти струму 

на технологічні та 

енергетичні 

характеристики 

змішувачів кормів 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. – 

№ 224 

0,3 Синявський 

О.Ю., Савченко 

В.В. 
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71.  

Передпосівна обробка 

насіння зернових 

культур у магнітному 

полі  

2015 Науковий вісник 

НУБіП України.  – 

№ 226 

0,4 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

72.  

Вплив якості 

електричної енергії на 

технологічні процеси в 

тваринництві 

2015 Енергетика і 

автоматика. – № 3 

0,6 Синявський 

О.Ю., Савченко 

В.В. 

73.  

Вплив магнітного поля 

на енергію проростання 

та здатність 

проростання насіння 

сільськогосподарських 

культур  

2015 Праці Таврійського 

державного 

агротехнологічного 

університету. – 

Мелітополь,  – Вип. 

15. – Т.2 

0,4 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

74.  

Предпосевная 

обработка семян в 

магнитном поле 

2015 Сборник статей 

Международной 

научной конференции 

молодых учёных и 

специалистов, 

посвящённой 150-

летию РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева. – 

Москва, 2-3 июня 

2015. – М.: 

Издательство РГАУ-

МСХА 

0,3 Савченко В.В., 

Синявский А.Ю. 

75.  

Конструювання 

мінімальних поверхонь 

за допомогою 

ізотропної кривої, яка 

лежить на конусі 

2015 Міжвузівський 

збірник "Наукові 

нотатки". м. Луцьк, 

видавництво 

Луцького 

національного 

технічного 

університету, № 48  

0,3 Муквич М.М. 

76.  

Конструювання 

мінімальних поверхонь 

за допомогою 

ізотропної кривої, яка 

лежить на поверхні 

катеноїда 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. 

Серія: техніка і 

енергетика АПК 

0,4 Пилипака С.Ф., 

Муквич М.М. 

77.  

Конструювання 

обвідної поверхні 

множини положень 

площини, жорстко 

закріпленої в 

триграннику Френе 

просторової кривої  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

0,4 Муквич М.М. 
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року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

78.  

Оцінка забруднення 

навколишнього 

середовища 

нафтопродуктами  

2015 Безпека 

життєдіяльності. №1 

0,1 Макаренко В.Д., 

Криворотько 

В.М., 

Макаренко Ю.В., 

Галиченко Є.М. 

79.  

Промислова безпека 

радіоактивно 

забрудненого 

навколишнього 

середовища 

2015 Безпека 

життєдіяльності. №2 

0,2 Макаренко В.Д., 

Криворотько 

В.М., 

Макаренко Ю.В., 

Коваленко С.Д. 

80.  

Исследование 

загрязнений в районе 

компрессорных 

станций с применением 

нейросетевого 

моделирования 

2015 Компрессорное и 

энергетическое 

машиностроение.- 

№ 4 (38) 

0,3 Макаренко В.Д., 

Бондарев А.А., 

Бутко Н.П., 

Мурашко Н.И., 

Савченко И.Е. 

81.  

Методи оцінки 

промисловоі безпеки 

оболонкових 

конструкцій 

2015 Безпека 

життєдіяльності.  №5 

0,3 Макаренко В.Д., 

Макаренко Ю.В., 

Криворотько 

В.М., Коваленко 

С.Д.,  Макаренко 

І.О. 

82.  

Екологічна безпека 

радіоактивного 

забруднення 

навколишнього 

середовища 

2015 Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

"Готельно-

ресторанний бізнес: 

Інноваційні напрями 

розвитку", 25-27 

березня 2015р., Київ: 

НУХТ  

0,2 Макаренко В.Д., 

Галецька О.В. 

83.  

Оцінка забруднення 

навколишнього 

середовища  

2015 Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

"Готельно-

ресторанний бізнес: 

Інноваційні напрями 

розвитку", 25-27 

березня 2015р., Київ: 

НУХТ 

0,1 Макаренко В.Д., 

Галецька О.В. 

84.  

Инвариантность 

относительно части 

переменных. Первые 

интегралы 

расширенной системы 

уравнений Ито 

2015 Сб. тр. 

Математическое и 

экспериментальное 

моделирование 

физических 

процессов. 

Всероссийская 

заочная научно-

0,4 Дубко В.А., 

Дубко А.В. 
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практическая 

конференция. 

Биробиджан, 25 

января 2015 

85.  

Обобщенная формула 

Ито-Вентцеля и 

примеры ее 

применения  

2015 Вісник АМУ. Серія 

"Техніка" Вип. 1 (9) 

0,7 Дубко В.А., 

Дубко А.В. 

86.  

Об уравнениях для 

стохастической 

плотности  

2015 Сб.: Культура, наука, 

образование: 

проблемы и 

перспективы: 

материалы IV 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Нижневартовск, 12–13 

февраля 2015 года). 

Часть II. 

Нижневартовск: Изд-

во Нижневартовского 

государственного 

университета 

0,2 Дубко В.А., 

Дубко А.В. 

87.  

Рівняння Ланжевена 

узгоджені с 

класичними та 

некласичними 

моделями дифузії   

2015 Вісник АМУ серія 

"Техніка" Вип. 2 (10) 

0,3 Дубко В.О., 

Дубко А.В. 

88.  

Люмінесценція відома і 

невідома 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Бондаревський 

О.К., 

Якубінська Л.Г. 

89.  

Вимірювання струму 

витоку в мережі 0,38 кВ 

у тваринницькому 

приміщенні 

2015 Науковий вісник 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України. Серія 

"Техніка та 

енергетика АПК". К.: 

Видавничий центр 

НУБіП України. Вип. 

224 

0,4 Козирський В.В., 

Герасименко 

В.П., 

Майбородіна 

Н.В. 
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90.  

Вимірювання струму 

витоку в мережах 0,38 

кВ у тваринницькому 

приміщенні  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Герасименко В.П., 

Майбородіна Н.В. 

91.  

Економічна доцільність 

експериментального 

дослідження струму 

витоку в мережах 0,38 

кВ у тваринницьких 

приміщеннях 

2015 Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції "Розвиток 

національної 

економіки: теорія і 

практика" м. Івано-

Франківськ , 3-4 

квітня 2015 року 

0,2 Герасименко В.П., 

Майбородіна Н.В. 

92.  

Моделювання 

хвильових процесів в 

дискретно підкріплених 

еліпсоїдальних 

оболонках при 

нестаціонарних 

навантаженнях 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської науково-

практичної 

конференції "Сучасна 

техніка та технології в  

агропромисловому 

виробництві". 

м.Ніжин, 3 грудня 

2015 року 

0,2 Семенок Є.В.,  

Майбородіна 

Н.В. 

93.  

Застосування в 

автоматиці 

підкріплених ребрами 

еліпсоїдальних 

оболонок при 

нестаціонарних 

навантаженнях  

2015 ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Проблеми та 

перспективи розвитку 

енергетики, 

електротехнологій та 

автоматики в АПК" м. 

Київ 17-18.12.2015 

року 

0,2 Майбородіна Н.В., 

Герасименко В.П. 

94.  

Вимірювання струму 

витоку в мережі 0,38 кВ 

у тваринницькому 

приміщенні  

2015 Міжнародна науково-

технічна інтернет-

конференція 

"Проблеми сучасної 

енергетики і 

автоматики в системі 

природокористування

" м. Київ 14-18 грудня 

2015 року 

 

0,3 Козирський В.В., 

Майбородіна 

Н.В., 

Герасименко В.П. 



 

 103 

95.  

Органічні світлодіоди – 

світло майбутнього/ 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції, "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування в 

агропромисловому 

виробництві 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,2 Якубінська Л.Г. 

96.  

Синтез некласичного 

регулятора 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції "Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

збалансованого 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві. м.Ніжин. 

26-27 березня 2015 

року. Ніжин : ПП 

Лисенко М.М. 

0,3 Ромасевич Ю.О. 

97.  

Smart Grid as an 

Innovation Base of 

Development of 

Electrical Energy 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. – К. 

Вип. 224, ч. 2 

0,7 В.В. Козирський, 

В.В. Каплун 

98.  

Моделирование 

фазовых процессов в 

сорбционных 

термотрансформаторах  

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. – К. 

Вип. 224, ч. 2 

0,8 Б.Х. Драганов, 

В.В. Козирський 

99.  

Substantiation of 

Adaptive Sele-Adjusting 

System of Autonomous 

Wind Energy Turbine 

2015 Elektronics and Control 

Systems, National 

Aviation University. – 

К. – № 2(44) 

0.5 V. Kozyrskyy, 

V. Sineglazov, 

M. Trehub 

100.  

Калькулювання 

собівартості в аграрних 

формуваннях – основа 

управління 

виробничими 

витратами 

2015 Міжнародний збірник 

наукових праць. – 

Луцьк: РВВ Луцького 

НТУ 

0,4 З.Д.Овчарик 

101.  

Міжособистісне 

спілкування в контексті 

інформаційного 

суспільства 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

0,3 Литовченко В.П. 
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умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

102.  

Інформація та освіта як 

ресурс розвитку 

громадянського 

суспільства 

2015 Матеріали ІІ 

міжнародної науково-

практичної 

конференції – м. Київ, 

0,1 Литовченко В.П 

103.  

Аграрний характер 

споживчої кооперації 

споживчої кооперації 

УРСР в другій половині 

1940-их – 1980-х рр.: 

цілеспрямована 

політика чи історична 

закономірність. 

2015 Вісник аграрної 

історії: збірник 

наукових праць / НПУ 

імені 

М.П.Драгоманова, 

НУБіП України, 

Національна наукова 

державна 

сільськогосподарська 

б-тека України. – К.: 

НУБіП України, 2015. 

0,4 Сидорович О.С. 

104.  

Споживча кооперація 

УРСР у повоєнний 

період у політико-

ідеологічному концепті 

«Подолання 

відмінностей між 

містом і селом»: теорія 

і практика 

2015 ДНУ ім. Олеся 

Гончара, 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного 

управління 

Національної академії 

державного 

управління при 

Президентові 

України. – 

Дніпропетровськ: 

Вид-во «Грані», 2015. 

0,4 Сидорович О.С. 

105.  

Прояви корупції та 

зловживань  в системі 

споживчої кооперації 

УРСР в другій половині 

ХХ ст. 

2015 Наукові записки 

Тернопільського 

національного 

педагогічного ун-ту 

імені Володимира 

Гнатюка. Серія: 

Історія / За заг. ред. 

проф. І.С.Зуляка. – 

Тернопіль: Вид-во 

ТНПУ ім. В.Гнатюка, 

2015. 

0,3 Сидорович О.С. 

106.  

Укоопспілка в 

соціально-

економічному житті 

УРСР у післявоєнний 

період 

2015 Науковий часопис 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія 6. Історичні 

науки: зб.наукових 

праць. – Випуск 13. – 

К., 2015. 

0,3 Сидорович О.С. 

107.  
Роздрібна торгівля в 

сільській місцевості 

2015 Сіверянський літопис: 

Всеукраїнський 

0,4 Сидорович О.С. 
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УРСР у післявоєнний 

період (1945-1991 рр.) 

науковий журнал. – 

Чернігів: ЧДПУ ім. 

Т.Г. Шевченка. – 

2015. 

108.  

Забезпечення товарами 

масового споживання 

мешканців сіл УРСР у 

другій половині 1940-

на початку 1980-их рр. 

2015 Гуржіївські історичні 

читання: збірник 

наукових праць. – 

Черкаси: Черкаський 

національний 

університет ім. 

Б.Хмельницького, 

2014-2015. 

0,1 Сидорович О.С. 

109.  

Місто і село: 

диспаритет у 

товарному 

забезпеченні: на 

прикладі діяльності 

Укоопспілки у другій 

половині 1940-их – 

1980-их рр. 

2015 Гілея: науковий 

вісник. – Вип. 92 (№1) 

– Київ. – НПУ ім. 

М.П.Драгоманова, 

ВГО Українська 

Академія Наук. – 

2015. 

0,1 Сидорович О.С. 

110.  

Роль споживчої 

кооперації УРСР у 

подоланні 

продовольчого 

дефіциту в містах у 

перші повоєнні роки 

(1945-50 рр.) 

2015 Гілея: науковий 

вісник. – Вип. 

103(№12) – Київ. – 

НПУ ім. 

М.П.Драгоманова, 

ВГО Українська 

Академія Наук. – 2015 

0,5 Сидорович О.С. 

111.  

Соціально-економічні 

наслідки діяльності 

споживчої кооперації 

УРСР на селі в 

повоєнний період 

2015 Вісник аграрної 

історії: збірник 

наукових праць / НПУ 

імені 

М.П.Драгоманова, 

НУБіП України, 

Національна наукова 

державна 

сільськогосподарська 

б-тека України. – К.: 

НУБіП України, 2015. 

0,4 Сидорович О.С. 

112.  

Забезпечення 

фінансової безпеки 

сільськогосподарського 

підприємства 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 Стадник В.П. 

113.  
Стратегічні пріоритети 

розвитку реального 

2015 Ніжин:  

ФОП Лук’яненко В.В. 

0,6 Лимар В.В. 
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сектору економіки ТПК «Орхідея», 2015. 

114.  

Виклики соціально-

орієнтованої економіки 

в євроінтеграційних 

умовах 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 23-24 

квітня 2015 р. Ніжин: 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 Лимар В.В. 

115.  

Bio-economy in Europe: 

modern tendencies and 

challenges 

2015 Молодий вчений, 

2015. - № 4 - 

http://molodyvcheny.in.

ua/ru/archive/19/ 

0,2 Лимар В.В. 

116.  

Germany bioeconomy 

strategy vision (Materials 

of the XI International 

Scientific and Practical 

Conference 

“Fundamental and 

Applied Science”: 

October 30 – November 

7, 2015) 

2015 Sheffield: Science and 

Education LTD, 2015. 

0,2 Лимар В.В. 

117.  

European bioeconomy 

concept 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції (23-24 

жовтня, 2015 р.) 

Львів: ГО «Львівська 

економічна 

фундація», 2015. – С. 

82-85 

0,5 Лимар В.В. 

118.  

Передумови розвитку 

біоорієнтованої 

економіки в Україні 

2015 Збірник матеріалів IX 

науково-практичної 

конференції (13-14 

листопада, 2015 р.) 

Запоріжжя: ГО 

«СІЕУ», 2015.  

0,5 Лимар В.В. 

119.  

Організаційно-

методичне 

забезпечення 

внутрішнього 

контролю 

оподаткування 

сільськогосподарських 

підприємств  

2015 Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету . Серія 

економічні науки – 

Херсон, 2015 

0,4 Кушніренко О.А. 

120.  

Результаты отбора из 

гибридных популяций 

гороха овощного 

(Pisum sativum L) по 

признаку количество 

семян с растения 

2015 Київ, 2015 0,2 Стригун В.М. 

121.  
Результаты отбора из 

гибридных популяций 

2015 НУБіП, Київ, 2015 0,2 Стригун В.М. 
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гороха овощного 

(Pisum sativum L) по 

признаку количество 

семян с растения 

122.  

Влияние отбора на 

изменчивость признака 

число неплодущих 

узлов в гибридных 

популяциях гороха 

овощного (Pisum 

sativum L) 

2015 Молдова, 2015 0,2 Стригун В.М. 

123.  

Найбільш шкодочинні 

хвороби гороху 

овочевого Плантатор  

2015 Київ, 2015 0,2 Стригун В.М. 

124.  

Оцінка можливостей 

розширення 

традиційного складу 

об’єктів обліку 

овочівництва 

2015 Облік і фінанси. 

Науково-виробничий 

журнал. – Київ: ТДВ 

«Інститут обліку і 

фінансів». - Вип. 2 

(68). – с.65-70 

0,4 Царук Н.Г. 

125.  

System approach to the 

account documenting of 

operations on wages in 

enterprises of vegetable 

and grocery subcomplex 

of ukraine’s agro-

industrial complex 

2015 Socio-economic aspects 

of economics and 

management. 

Collection of scientific 

article.  Vol. 2. – 

Aspekt Publishing, 

Taunton, MA, United 

States of America, 

2015. – p. 163-166. 

0,3 Царук Н.Г. 

126.  

Умови досягнення 

макроекономічного 

стану рівноваги ринку 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Іванько А.В. 

127.  

Розвиток біоенергетики 

в Україні: 

інституціональний 

аспект 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

0,3 Лимар В.В. 
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2015. 

128.  

Калькуляційна 

собівартість продукції 

рослинництва- основа 

для аналізу та 

прийняття 

управлінських рішень 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,1   І. Падалка 

З.Д.Овчарик 

129.  

Поняття 

адміністративних 

витрат в системі 

бухгалтерського обліку 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 О.Панченко 

З.Д.Овчарик 

130.  

Поняття витрат 

підприємства та їх 

облік 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,1 О.Степа 

З.Д.Овчарик 

131.  

Калькуляція 

собівартості продукції 

овочівництва 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 

М.Трущенков 

З.Д.Овчарик 

132.  

Загальновиробничі 

витрати як складова 

виробничої 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

0,2 В.Гринь 

З.Д.Овчарик 
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собівартості продукції конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

133.  

Заголовковий комплекс 

у структурі медіа 

тексту (на матеріалі 

регіональної періодики) 

2015 Наукові записки НДУ 

імені Миколи Гоголя. 

Філологічні науки. 

Книга ІІІ. – Ніжин, 

2015. 

0,3 Хомич В.І.,  

Кайдаш А.М. 

134.  

Міфологічна основа 

українських поезій для 

дітей про пори року 

2015 Зб. наук. праць. – м. 

Гомель (Республіка 

Білорусь) 

0,3 Хомич В.І.,  

Кайдаш А.М. 

135.  

Комунікативна 

професіограма 

інженера-механіка 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 Сірик А.А.,  

Хомич В.І. 

136.  

Інноваційні підходи до 

прочитання лекційного 

курсу іноземної мови 

(за професійним 

спрямуванням) у вищій 

школі 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 Хоменюк А.М., 

Хомич В.І. 

137.  

Аспекти культури 

ділового спілкування в 

роботі менеджера 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

0,2 Пазич Т.,  

Хомич В.І. 
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2015. 

138.  

Засоби ораторського 

мистецтва в 

професійній діяльності 

менеджера 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 Дорогінська Ю.,  

Хомич В.І. 

139.  

Значення гуманітарних 

дисциплін для 

майбутнього фахівця 

аграрія 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції, 23-24 

квітня 2015 р. / 

Ніжин: Видавець 

П.П.Лисенко, 2015. 

0,2 О.С.Сидорович 

Бабирь Н. 

140.  

Організація самостійної 

роботи студентів у 

вищих аграрних 

навчальних закладах 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції, 23-24 

квітня 2015 р. / 

Ніжин: Видавець 

П.П.Лисенко, 2015. 

0,1 О.С.Сидорович 

Олещенко Я. 

141.  

Вивчення історії у 

вищій школі 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції, 23-24 

квітня 2015 р. / 

Ніжин: Видавець 

П.П.Лисенко, 2015. 

0,3 О.С.Сидорович 

Савенко Ю. 

142.  

Самовиховання 

студента у вищій школі 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції, 23-24 

квітня 2015 р. / 

Ніжин: Видавець 

П.П.Лисенко, 2015. 

0,2 О.С.Сидорович 

Степанов Є. 

143.  

Бальнеологічні курорти 

країн Північно-

Американського 

рекреаційного 

макрорайону. 

2015 Sworld.- 2015. 

(міжнародне видання) 

0,3 Безпала О.В., 

Сологуб Ю.І. 

144.  

Інноваційно-

технологічний розвиток 

в умовах глобалізації 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

0,2 Міжгородська 

І.О., 

Пономарчук А.С. 
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економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

145.  

Bio-economy: modern 

global challenges and 

development supporting 

policy 

2015 Scientific Letters of 

Academie of Michal 

Baludansky, 2015.  
0,5 

Лимар В.В., 

Царук Н.Г. 

146.  

Обліково-інформаційне 

забезпечення 

збалансованого 

природокористування 

та еколого-економічних 

відносин підприємств 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,2 Власов Є., 

Кушніренко О.А. 

147.  

Аудит в Україні: 

сучасний стан та 

перспективи 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Карпенко І., 

Даценко Н.М. 

148.  

Фінансові інструменти 

регулювання курсу 

гривні  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Ровний А.,  

Лимар В.В. 

149.  

Кадровий резерв 

агробізнесу як прояв 

інтеграції освіти і 

виробництва 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

0,4 Бурдюг О., 

Македон Г.М. 
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економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

150.  

Роль інноваційного 

менеджменту в 

економіці  

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Долинець Я., 

Самко М. 

151.  

Забезпечення 

інформаційної безпеки 

підприємства 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Лапа О., 

Македон Г. 

152.  

Інноваційний розвиток 

технопарків в Україні 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Кот О., 

Македон Г.М. 

153.  

Розвиток сучасного 

менеджменту в Україні 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

0,3 Хорошко Л., 

Даценко Н.М. 
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ПП Лисенко М.М., 

2015. 

154.  

Збереження традицій 

народної культури в 

умовах 

євроінтеграційних 

процесів 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Дубок А.,  

Толочко С.В. 

155.  

Оптимізація діяльності 

органів студентського 

самоврядування у 

вищих навчальних 

закладах в умовах 

глобалізації 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 Кириленко М., 

Толочко С.В. 

156.  

Культурологічний 

підхід до естетичного 

виховання студентів 

економічних 

спеціальностей 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,25 Похилько Т., 

Толочко С.В. 

157.  

Інноваційно-

технологічний розвиток 

в умовах глобалізації 

 

2015 Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

["Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"], (Ніжин, 

2015 року). - Ніжин : 

ПП Лисенко М.М., 

2015. 

0,3 

 

Міжгородська І., 

Пономарчук А., 

Стадник В.П. 

 

158.  
Bioeconomy 

development in Europe 

2015 Економіка АПК, 2015.  

 

0,5 Лимар В.В., 

Талавиря М.П., 
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in conditions of the 

globalization challenges 

 

Байдала В.В. 

159.  

Організаційна 

структура 

управлінської системи 

АПК в умовах 

децентралізації влади, 

євроінтеграції та 

розвитку 

самоврядування 

2015 К. ННЦ ІАЕ, 2015 0,2 Кропивко М.Ф., 

Ксенофонтов М.М., 

Іванько А.В., 

Войскобійник С.Я. 

160.  

Функції органів 

державного управління 

в умовах дерегуляції 

господарської 

діяльності 

2015 К. ННЦ ІАЕ, 2015 0,6 Ксенофонтов М.М., 

Юшин С.О.,  

Хміль Н.В., 

Іванько А.В. 

161.  

Програма як 

інструмент сучасного 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

управління 

продовольчим ринком 

2015 ТОВ «Наш формат». 

М.Київ, 2015 

0,6 Царук Н.Г. 

162.  

Удосконалення обліку 

податку на додану 

вартість у 

підприємствах галузі 

овочівництва 

2015 Міжнародний 

науково-виробничий 

журнал «Економіка 

АПК». м. Київ, 2015 

0,6 Царук Н.Г. 

163.  

Methodical features of 

chemical competence 

forming future engineers-

mechanics 

2015 Науковий вісник 

НУБіП України. – К. 

Вип. 208, ч. 2. 

0,6 Толочко С.В., 

Шкодин А.В. 

164.  

Структурно-логічна 

схема формування 

методичної 

компетентності 

викладачів спеціальних 

дисциплін аграрних 

вищих навчальних 

закладів 

2015 Наукові записки НДУ 

імені Миколи Гоголя. 

Педагогічні науки. 

Книга V,  №4  

0,9 Толочко С.В. 

 

Кількість статей, опублікованих у міжнародних виданнях       [ 17 ] 

Кількість статей, опублікованих у міжгалузевих виданнях         [147] 

Кількість статей, опублікованих у вузівських виданнях          [  –  ] 
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Таблиця 4.  

Тези доповідей  

(у міжнародних, міжгалузевих, вузівських виданнях)  

№ 

з/п 
Назва публікації 

Рік 

видання 
Видавництво 

Кільк. 

др. арк 

Автори, 

співавтори 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Гідрослідкувальний 

пристрій садової фрези 

2015 Конференція 

"Сучасні проблеми 

землеробської 

механіки", 

присвячена 115-

річчю з дня 

народження 

академіка Петра 

Василенка" (м. Київ, 

НУБІП України, 

жовтень 2015р.) 

0,1 Нагайчук С.М., 

Мартишко В.М. 

2.  

Обґрунтування 

доцільністі 

застосування 

подрібнювачів 

рослинних решток 

2015 Конференція 

"Сучасні проблеми 

землеробської 

механіки", 

присвячена 115-

річчю з дня 

народження 

академіка Петра 

Василенка" (м.Київ, 

НУБІП України, 

жовтень 2015р.) 

0,1 Пирву М.В.,  

Мартишко В.М. 

3.  

Формування політики 

стосовно відтворення та 

оновлення матеріально-

технічної бази АПК.   

 

2015 Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Розвиток 

національної 

економіки: теорія і 

практика" 3-4 квітня 

2015. Частина 1, 

ДВНЗ 

"Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

Василя Стефаника" 

Івано-Франківськ  

0,1 Махмудов І.І., 

Ікальчик М.І., 

Іванов Є.К. 

4.  

Дослідження 

гідровисіваючих 

апаратів 

2015 Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Розвиток 

національної 

економіки: теорія і 

практика" 3-4 квітня 

2015. Частина 1, 

ДВНЗ 

"Прикарпатський 

0,2 Кушнарьов С.А., 

Дейнека С.М. 
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національний 

університет ім. 

Василя Стефаника" 

Івано-Франківськ  

5.  

Високопродуктивне 

обладнання для 

безприв'язного 

утримання дійних 

корів.   

 

2015 Збірник тез допо-

відей XV між народ-

ної конференції 

науково-педагогіч-

них працівників, 

наукових співро-

бітників та 

аспірантів "Пробле-

ми та перспективи 

розвитку технічних 

та біоенергетичних 

систем природо-

користування" (23–

27 березня 2015 

року). НУБіП 

України. 

0,3 Ікальчик М.І   

6.  

Сучасне обладнання 

для механізації доїння 

корів.  

 

2015 Збірник тез 

доповідей 69-ї 

всеукраїнської 

науково-практичної 

студентської конфе-

ренції "Наукові 

здобутки студентів у 

дослідженнях тех.-

нічних та біоенерге-

тичних систем 

природокористуванн

я" (09–13 березня 

2015 року) / НДІ 

техніки, енергетики 

та інформатизації.  

НУБіП України. 

0,2 Петренко І.В., 

Ікальчик М.І   

7.  

Прогресивні технології 

утримання свиней.  

 

2015 Збірник тез 

доповідей ІІІ-ї 

міжнародної науко-

вої конференції 

"Інноваційний 

розвиток аграрної 

сфери" (19-21 

березня 2015 р.) / 

НДІ техніки, енерге-

тики та інформанти-

зації АПК Націо-

нального універси-

тету біоресурсів і 

природокористуван-

ня України. – К., 

2015 

0,2 Ікальчик М.І. 
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8.  

Енергозберігаючий 

скрепер для прибирання 

гною.  

2015 Збірник тез 

доповідей І 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Інженерія систем 

природокористуванн

я" (11 листопада 

2015 року) в рамках 

роботи XII 

міжнародної 

агропромислової 

виставки 

"Агрофорум–2015". 

– К. 

0,2 Ікальчик  М. І. 

9.  

Визначення залежності 

споживаної потужності 

скреперної установки 

для прибирання гною 

від конструктивних 

параметрів. 

2015 Матеріали X 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції. 

Проблеми 

конструювання, 

виробництва та 

експлуатації 

сільськогосподарськ

ої техніки. – 

Кіровоград: КНТУ, 

2015. 

0,2 Ікальчик М.І. 

10.  

Механізація 

виробничих процесів у 

вівчарстві.  

 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція "Освіта 

і наука: 

студентський вимір" 

24.11.2015 

 м. Ніжин.  

0,2 Скрипка В.В., 

Ікальчик М.І. 

11.  

Використання 

біогазових установок в 

апк.  

 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція "Освіта 

і наука: студентсь-

кий вимір" 

24.11.2015 м.Ніжин, 

2015 

0,2 Сокол О.О., 

Ікальчик М.І. 

12.  

Раціональні методи 

переробки м'яса.  

 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

0,2 Гузяренко П.С., 

Ікальчик М.І. 
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"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут".  

03  грудня 2015 

року. 

13.  

Інновації у виробництві 

молочної продукції 

 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Нещерет Б.А., 

Ікальчик М.І. 

14.  

Напрямки підготовки 

студентів бакалаврів 

для льонарства  

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03 грудня 

2015 року. 

0,2 Макаєв В.І. 

15.  

Експлуатаційні 

особливості роботи 

сільськогосподарських 

агрегатів  

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Кушнарьов С.А., 

Боровик В.В. 

16.  

Методика енергетичної 

оцінки комплексів 

машин 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

0,2 Кушнарьов С.А., 

Білан Ю.П. 
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НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

17.  

Перспективи 

застосування 

наноефектів в 

автомобільному 

транспорті 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Козупиця С.І., 

Гайовий Д.С. 

18.  

Сучасне використання 

комбінованих 

ґрунтообробних 

агрегатів 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Федорина Т.П., 

Галата Д.А. 

19.  

Удосконалення процесу 

подрібнення зерна 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Василюк В.І., 

Кульгейко О.М. 

20.  

Підбір раціонального 

комплексу засобів 

механізації для 

вирощування озимого 

жита 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

0,2 Макаєв В.І., 

Куниця Р.В. 
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НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

21.  

Сучасний стан та шляхи 

подальшого розвитку 

машин для сівби 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Дяченко Л.А., 

Купрієнко Д. 

22.  

Про підбір пружин для 

вальців льонотеркового 

апарата 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Василюк В.І., 

Лисенок В.В. 

23.  

Показники  роботи 

ударно-відцентрового 

стенду при подрібненні 

різних видів 

зернофуражу 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Козаченко Н.В., 

Нещерет Б.І. 

24.  

Започаткування 

системи безпечного 

випробовування 

сільськогосподарської 

техніки 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

0,2 Шейко Н.В., 

Прокопович П.І.   



 

 121 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

25.  

Зарубіжний досвід 

ремонту та технічного 

обслуговування 

сільськогосподарської 

техніки 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03 грудня 

2015 року. 

0,2 Шейко Л.О., 

Піщулін Д. С. 

26.  

Результати досліджень 

основних систем і 

техніко-технологічних 

рішень обробітку 

ґрунту та сівби 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Дяченко Л.А., 

Сірик А. 

27.  

Технологічні аспекти 

вирощування 

промислових конопель 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Макаєв В.І., 

Тюпін О.М. 

28.  

Льон-довгунець – 

стратегічна 

сільськогосподарська 

культура Полісся 

України 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

0,1 Макаєв В.І., 

Шуфрич О.І. 
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НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

29.  

Огляд конструкцій 

посівних агрегатів 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Махмудов І.І., 

Ярохно Я.В. 

30.  

Трибарабанна система: 

особливості обмолоту 

2015 Тези VI  

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

"Інноваційні 

технології в АПК" – 

Луцьк: Ред.-вид. 

відділ ЛНТУ 

0,2 Шейченко В.О., 

Нєдовєсов В.І., 

Грицака О.М. 

31.  

Огляд конструкцій 

посівних агрегатів 

2015 Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

"Сучасна техніка та 

технології в 

агропромисловому 

виробництві" ВП 

НУБіП України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут". 03  грудня 

2015 року. 

0,2 Ярохно Я.В., 

Махмудов І.І. 

32.  

Дослідження 

мікроструктури 

робочих поверхонь 

відновлених контакт-

деталей після 

випробування їх на 

електроерозійну 

стійкість 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК".  

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 Радько І. П., 

Беркуця Т.І. 

33.  

Перспективи 

використання 

альтернативних джерел 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

0,1 Радько І. П. 

Биковець Д. І. 
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енергії тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП України 

м. Київ. 

34.  

Використання 

екологічно-безпечних і 

ерозіє-стійких 

контактних матеріалів 

для відновлення 

контакт-деталей 

комутаційних апаратів 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП України 

м. Київ. 

0,1 Радько І. П., 

Гребенюк О.В. 

35.  

Структурні особливості 

контакт-деталей  

композиційних 

матеріалів на основі 

срібла 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП України 

м. Київ. 

0,1 Радько І. П., 

Євтотюк С.О. 

36.  

Аналіз структури 

робочої поверхні 

дослідних контактів 

при комутації змінного 

струму 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 Радько І, П., 

Катеринок В. П. 

37.  

Перспективи 

використання сонячної 

енергії 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 Радько І.П., 

Одинець Р.Ю. 

38.  

Перспективи  

енергозбереження в 

Україні 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

0,1 Радько І. П., 

Сушняк Я.А. 
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логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП України 

м. Київ. 

39.  

Аналіз структури 

робочої поверхні 

серійних контактів типу 

КМК-ФМ 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 Радько І.,П.., 

Черненький І.М. 

40.  

Можливості 

підвищення  

експлуатаційної 

надійності 

автоматичних 

вимикачів напругою до 

1000 В 

2015 Матеріали 69-ї 

науково-практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП України 

м. Київ. 

0,1 Радько І.,П., 

Путій С.С. 

41.  

Обґрунтування 

технології відновлення і 

зміцнення контакт-

деталей апаратів. 

Матері 

2015 и 69-ї науково-

практичної 

конференції студен-

тів "Енергозабезпе-

чення, енерготехно-

логії та управляючі 

системи в АПК". 

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 Радько І.,П., 

Юхименко Р.А. 

42.  

Про особливості 

використання  

альтернативних джерел 

енергії 

2015 Матеріали XVI 

Міжнародної 

наукової 

конференції 

"Сучасні проблеми 

землеробської 

механіки". м. Київ, 

17–19 жовтня 2015 

року, присвяченої 

115-річчю з дня 

народження 

академіка Петра 

Мефодійовича 

Василенка. 

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 Радько І.П., 

Биковець Д.І. 
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43.  

Про особливості 

використання  

альтернативних джерел 

енергії 

2015 Матеріали XVI 

Міжнародної 

наукової конфе-

ренції "Сучасні 

проблеми земле-

робської механіки". 

м. Київ, 17–19 

жовтня 2015 року, 

присвяченої 115-

річчю з дня 

народження 

академіка Петра 

Мефодійовича 

Василенка. 

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 Савченко В.В., 

Синявський 

О.Ю. 

44.  

Передпосівна обробка 

насіння в магнітному 

полі 

2015 Матеріали міжна-

родної науково-

практичної конфе-

ренції "Проблеми  

енергоефективності 

та автоматизації в 

промисловості та 

сільському господ-

дарстві". 

м. Кіровоград,  21-22 

жовтня 2015 року 

Кіровоград: Вид-во 

КНТУ 

0,1 Савченко В.В., 

Синявський О.Ю. 

45.  

Конструювання 

мінімальних поверхонь 

за допомогою 

ізотропної кривої, яка 

лежить на поверхні 

котаноїда 

2015 Матеріали XVI 

Міжнародної 

наукової конфе-

ренції "Сучасні 

проблеми земле-

робської механіки" , 

м. Київ, 17–19 

жовтня 2015 року, 

присвяченої 115-

річчю з дня 

народження 

академіка Петра 

Мефодійовича 

Василенка. 

Видавничий центр 

НУБІП  України 

м. Київ. 

0,1 С.Ф. Пилипака, 

М.М. Муквич 

46.  

Hamilton’s stochastic 

equation / Internаtional 

Conference:  Probability, 

Reliability and Stochastic 

Optimization, April l7-

2015 Видавничий центр 

КНУ ім. 

Т.Шевченка.  

0,1 Doobko V.A. 
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10,2015, Kyiv,  Ukraine. 

Conference materials.  

47.  

Формування та 

оптимізація процесу 

дистанційної освіти з 

використанням різних 

технологій передачі 

інформації.  

2015 Зб. "Сучасні пробле-

ми державного та 

муніципального 

управління: Мате-

ріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції". – К.: 

Академія муніци-

пального управ-

ління. У 2-х части-

нах, Ч.1. Вид-во 

Академії муніци-

пального управ-

ління. м. Київ. 

0,1 Дубко В.О., 

Кисельов В.Б., 

Сергієнко О.М 

48.  

Оцінка нормальності 

розподілу струму 

витоку електродвигуна 

в мережах 0,38 кВ у 

тваринницьких 

приміщеннях.   

2015 Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Проблеми та 

перспективи сталого 

розвитку АПК" м. 

Мелітополь, 7-14 

квітня 2015 року . 

Том 4. Технічні 

науки. Ч.1. 

Мелітополь: Вид-во 

ТДАТУ 

0,1 Герасименко В.П., 

Майбородіна Н.В. 

49.  

Економічна доцільність 

експериментального 

дослідження струму 

витоку в мережах 

0,38 кВ у 

тваринницьких 

приміщеннях 

2015 Матеріали 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Розвиток 

національної 

економіки: теорія і 

практика" м. Івано-

Франківськ , 3-4 

квітня 2015 року . 

Ч.1. 

Івано-Франківськ: 

Видавництво 

Прикарпатського 

національного 

університету імені 

Василя Стефаника 

0,1 Герасименко В.П., 

Майбородіна Н.В. 

50.  

Оцінка нормальності 

розподілу струму 

витоку 

електротермічного 

навантаження в 

мережах 0,38 кВ у 

2015 Матеріали VI 

Міжнародної  

науково-практичної 

конференції пам'яті 

І.І. Мартиненка 

"Енергозабезпечення 

0,1 Герасименко В.П. 



 

 127 

тваринницьких 

приміщеннях 

технологічних 

процесів в 

агропромисловому 

комплексі України" 

м. Мелітополь, 2015. 

Мелітополь: Вид-во 

ТДАТУ 

51.  

Моделювання 

хвильових процесів в 

дискретно підкріплених 

еліпсоїдальних 

оболонках при 

нестаціонарних 

навантаженнях.  

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Семенок Є.В., 

Майбородіна Н.В. 

52.  

Спосіб регулювання 

струму зварювання 

тороїдних 

трансформаторів 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Брагіда М.В. 

53.  

Застосування роторно-

пульсаційного апарата 

при приготуванні 

різних сортів для 

тварин 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

0,1 Гескін Д.В. 
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березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

54.  

Моделювання розвитку 

температурних полів 

зернівки в рухомому 

шарі при ІЧ-

енергоприводі 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Калініченко Р.А. 

55.  

Моделювання 

електромагнітних 

процесів у 

електротехнічному 

комплексі для зниження 

залишкових напружень.  

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Кондратенко 

І.П., 

Жильцов А.В., 

Васюк В.В. 

56.  

Розрахунок вихрових 

струмів у 

циліндричному 

індукційному 

повітронагрівачі 

методом інтегральних 

рівнянь 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

 

0,1 Лементарьов В.В. 
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57.  

Захисно-вимикаючі 

пристрої. Сфери 

застосування 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Олійник П.В. 

58.  

Міжнародні нормативні 

вимоги до 

високоефективних 

асинхронних 

електродвигунів 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

 

0,1 Олійник П.В. 

59.  

Сучасні способи 

обмеження пускових 

струмів асинхронних 

електродвигунів 

великої потужності 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 Олійник П.В. 

60.  

Вплив асиметрії напруг 

на електроприводи 

сільськогосподарських 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

0,1 Синявський О.Ю. 
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машин науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

61.  

Вплив відхилення 

напруги на енергетичні 

характеристики 

сільськогосподарських 

машин 

2015 Матеріали 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

"Сучасні тенденції 

та перспективи 

розвитку 

збалансованого 

природокористуван-

ня в агропромисло-

вому виробництві. 

м.Ніжин. 26-27 

березня 2015 року. 

Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М. 

0,1 СинявськийО.Ю. 

62.  

Бухгалтерський облік в 

євро інтеграційних 

умовах 

2015 Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

["Виклики 

соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"] 

Ніжин : ПП Лисенко 

М.М., 2015. 

0,2 Овчарик З.Д. 

63.  

Укоопспілка та її роль в 

агропромисловому 

комплексі УРСР (1945-

1991 рр.) 

2015 Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 17-18 

квітня 2015 р. / 

Херсон: видавничий 

дім «Гельветика», 

видавець ПП Кандич 

С.Г., 2015. 

0,1 Сидорович О.С. 

64.  
Місце споживчої 

кооперації УРСР в 

2015 Матеріали 

міжнародної 

0,2 Сидорович О.С. 
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командно-

адміністративній 

економіці в другій 

половині ХХ ст. 

науково-практичної 

конференції 

["Виклики 

соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах"] 

Ніжин : ПП Лисенко 

М.М., 2015. 

65.  

Сфера діяльності 

громадського 

харчування споживчої 

кооперації УРСР у 

післявоєнний період 

2015 Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 14-15 

серпня 2015 р. / 

Київ: Київська 

суспільнознавча 

організація, 2015. 

0,2 Сидорович О.С. 

66.  

Споживча кооперація 

УРСР в забезпеченні 

харчуванням сільських 

освітніх установ у 1950-

х – 1980-х рр. 

2015 Матеріали V 

всеукраїнської 

конференції з 

міжнарод. участю. 

(м. Дніпропетровськ, 

28 серпня 2015 р.): у 

2-х частинах. – Д.: 

ТОВ «Інновація», 

2015. 

0,1 Сидорович О.С. 

67.  

Наслідки Другої 

світової війни для 

споживчої кооперації 

України 

2015 Матеріали І 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, Київ, 

29 вересня 2015 р. – 

К.: «Дірект-Лайн», 

2015 

0,1 Сидорович О.С. 

68.  

Стримуючі фактори 

раціонального 

використання 

земельного потенціалу 

України 

2015 Збірник тез наукових 

робіт учасників 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції для 

студентів, аспірантів 

та молодих учених 

(18-19 вересня, 2015 

р.) Київ: 

Аналітичний центр 

«Нова економіка», 

2015. 

0,3 Лимар В.В. 

69.  

Інтеграція України у 

світове співтовариство. 

проблеми та шляхи їх 

подолання. 

2015 Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених –ТНЕУ, 2015 

 

0,2 Бережняк А.І. 
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70.  

Розвиток системи 

обліково-аналітичного 

забезпечення 

управління 

овочівництвом 

2015 Розвиток націо-

нальної економіки. 

Матеріали міжна-

родної науково-

практичної конфе-

ренції. (Прикар-

патський національ-

ний університет 

імені Василя 

Стефаника. 3-4 

квітня 2015 р.). – 

Івано-Франківськ – 

Тернопіль: Крок, 

2015. – Ч.3. – 341-

343 

0,2 Царук Н.Г. 

71.  

Обліково-аналітичне 

забезпечення 

управління розвитком 

експортно-

орієнтованого 

овочівництва 

2015 Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах. Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції. (НАТІ 

НУБіП України, 23-

24 квітня 2015 р.). – 

Ніжин: ПП Лисенко 

М.М., 2015. – с.57-60 

0,3 Царук Н.Г. 

72.  

Обліково-інформаційне 

забезпечення 

збалансованого 

природокористування 

та еколого-економічних 

відносин підприємств 

2015 Збірник матеріалів 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 23-24 

квітня 2015р., 

м. Ніжин, ВП НУБіП 

України «НАТІ», 

2015  

0,2 Власов Є.О. 

Лимар В.В. 

73.  

Формування та облік 

витрат на овочевих 

переробних 

підприємствах 

2015 Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах. Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції. (НАТІ 

НУБіП України, 23-

24 квітня 2015 р.). – 

Ніжин: ПП Лисенко 

М.М., 2015. – с.4-6. 

0,2 Аліменко Я., 

Царук Н.Г. 
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74.  

Удосконалення 

підходів до обліку 

витрат та 

калькулювання 

собівартості продукції 

овочівництва 

2015 Виклики соціально-

орієнтованої еконо-

міки в євро інтегра-

ційних умовах. 

Матеріали міжна-

родної науково-

практичної конфе-

ренції. (НАТІ НУБіП 

України, 23-24 

квітня 2015 року). – 

Ніжин: ПП Лисенко 

М.М., 2015. – с.14-18 

0,3 Ільтяй С., 

Царук Н.Г. 

75.  

Обслуговуючі 

сільськогосподарські 

кооперативи як одна із 

форм матеріально-

технічного 

забезпечення 

сільськогосподарські 

підприємств в умовах 

євроінтеграції 

2015 Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах. Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції. (НАТІ 

НУБіП України, 23-

24 квітня 2015 р.). – 

Ніжин: ПП Лисенко 

М.М., 2015. – с.24-27 

0,3 Коваленко М., 

Царук Н.Г. 

76.  

Зростання ролі освіти: 

національні й 

особистісні аспекти 

2015 Виклики соціально-

орієнтованої 

економіки в євро 

інтеграційних 

умовах. Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції. (НАТІ 

НУБіП України, 23-

24 квітня 2015 р.). – 

Ніжин: ПП Лисенко 

М.М., 2015. – с.57-60 

0,2 Шевченко Є., 

Савенко Ю.,  

Шевченко Н.О. 

77.  

Актуальні проблеми 

освіти: науково-

методичний аспект 

2015 Сучасні тенденції 

розвитку освіти, 

науки і виробництва. 

Матеріали міжна-

родної науково-

практичної 

конференції. (НАТК-

НАТІ НУБіП 

України, 09-10 

грудня 2015 року). – 

Ніжин: ПП Лисенко 

М.М., 2015.  

0,2 Толочко С.В.   

Кількість тез доповідей, опублікованих у міжнародних видання          [ - ] 

Кількість тез доповідей, опублікованих у міжгалузевих виданнях  [77] 

Кількість тез доповідей, опублікованих у вузівських виданнях    [ - ] 

Кількість тез доповідей, перекладених іноземною мовою      [ - ] 
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Додаток 2 

2. ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Аналіз забезпеченості дисциплін і спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців, 

підручниками та навчальними посібниками. 
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ОР "Бакалавр" 

6. 100102 Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
100 99,8 98,9 

6. 100101 Енергетика та електротехнічні системи 

в агропромисловому комплексі 
100 99,2 98,8 

6. 030509 Облік і аудит 99,5 100 99,6 

6. 030601 Менеджмент 100 99,4 99,7 

6.070101 Транспортні технології 100 99,8 100 

ОКР "Спеціаліст" 

7. 10010203 Механізація сільського господарства 100 100 98,5 

7. 10010101 Енергетика сільськогосподарського 

виробництва 
100 100 100 

7. 03050901 Облік і аудит 100 100 99,4 

7. 03060101 
Менеджмент організацій і 

адміністрування 
99,7 100 98,1 

 

Таблиця 2. 

Перелік дисциплін спеціальностей, не забезпечених у повному обсязі  

підручниками та посібниками  

 

№ 

з/п 

Назва 

спеціальності 

Дисципліна 

 

Забезпе-

ченість, 

% 

 1 2 3 

 ОР "Бакалавр" 

1 6.100102 АРМ інженера-механіка 78% 

2 6.100101 Електротехнології та електроосвітлення 82% 

3 6.030601 Інформаційне суспільство 87% 

4 6.030509 Історія міжнародних відносин 84% 

ОКР "Спеціаліст" 

1 7.10010203 Світове с.г. виробництво 10% 

2 7.03060101 Управління змінами 65% 
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Додаток 3 

2  ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Таблиця 1 

Інформація про наукові конференції, семінари, що проведені у ВП у 2015 році 

 

№ 

з/п Назва (тема) конференції 
Дата 

проведення 

1.  Науково-практичний методичний семінар "Теорія і практика 

впровадження інноваційних технологій в аграрному вищому 

навчальному закладі. Організаційні форми реалізації інновацій" 

20 січня   

2015 року 

2.  Науково-практичний семінар " Інтерактивні методики візуалізації 

знань " 
21 січня  

2015 року 

3.  Науково-практичний методичний семінар " Проблеми виховання 

сучасної молоді: український та міжнародний досвід" 

22 січня  

2015 року 

4.  Навчально-практичний тренінг "Особистісне самовдосконалення 

як форма усвідомленого саморозвитку викладача" 

23 січня  

2015 року 

5.  Психологічний тренінг " Інноваційні аспекти психологічної 

діагностики особистості" 

05 лютого  

2015 року 

6.  Всеукраїнська науково-практична конференція "Виробництво 

екологічно безпечної сільськогосподарської продукції: проблеми 

та перспективи" 

26 березня  

2015 року 

7.  Міжнародна науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів "Сучасні 

тенденції та перспективи розвитку збалансованого 

природокористування в агропромисловому виробництві" 

26-27 березня  

2015 року 

8.  Міжнародна науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів "Виклики 

соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах" 

23-24 квітня 

2015 року 

9.  Студентська наукова конференція "Вклад України в перемогу" 07 травня  

2015 року 

10.  Науковий семінар "Актуальні проблеми розвитку 

агропромислового комплексу " 

14 травня  

2015 року 

11.  Форум студентських наукових розробок " Внесок студентства у 

розвиток агропромислового виробництва України: стан та 

перспективи" 

15 травня 

2015 року 

12.  Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу, науковців, аспірантів і студентів  "Інноваційні процеси в 

аграрній освіті: досвід та перспективи" 

01 липня  

2015 року 

13.  Круглий стіл "Про можливості міжнародних студентських 

програм академічної мобільності, навчання та стажування за 

кордоном" 

21 жовтня  

2015 року 

14.  Круглий стіл з питань підприємницької діяльності "Від бізнес-ідеї 

до власної справи" 

23 жовтня  

2015 року 

15.  Круглий стіл з питань розвитку фермерства "Перспективи 

розвитку українських фермерських господарств в умовах 

євроінтеграції та глобалізації" 

22 листопада 

2015 року 

16.  Студентський форум "Починай із себе: ти – особистість!" 25 листопада 

2015 року 

17.  V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

факультетів механізації с.г. та електрифікації і автоматизації с.г. 

"Сучасна техніка та технології в агропромисловому виробництві" 

03 грудня  

2015 року 
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18.  Науковий форум-семінар "Україна і світовий правопорядок" (до 

Міжнародного дня прав людини) 

09 грудня  

2015 року 

19.  Міжнародна науково-практична конференція " Сучасні тенденції 

розвитку освіти, науки і виробництва " 

09-10 грудня 

2015 року 

 

 

Таблиця 2 

Інформація про наукові конференції, семінари в інших організаціях,  

у яких брали участь працівники ВП 

№ 

з/п 
Назва конференції 

Назва організації, 

яка проводила  

конференцію 

Місце і дата 

проведення 

К-сть 

учасників від 

ВП НУБіП 

України 

"Ніжинський 

агротехнічний 

інститут" 

1.  

Международная научно-

практическая онлайн 

конференция "Наука и 

инновации в XXI столетии" 

u-conferences.org / 

Центр научно - 

практических 

студий 

Лондон, 

Великобрита

нія 

13-14 квітня 

1 

2.  

X Міжнародна науково-

практична конференція 

"Проблеми конструювання, 

виробництва та експлуатації 

сільськогосподарської техніки" 

Кіровоградська 

обласна державна 

адміністрація, 

Кіровоградський 

національний 

технічний 

університет 

Кіровоград, 
5-6 
листопада 

2 

3.  

XVII Міжнародна науково-

практична конференція 

"Досягнення науки та практики" 

Буковинська 

економічна 

фундація 

Чернівці, 
24-25 січня 

1 

4.  

Міжнародна науково-практична 

конференція "Розвиток 

національної економіки: теорія і 

практика" 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-
Франківськ, 
3-4 квітня 

7 

5.  

IX міжнародна науково-

практична конференція 

"Українське причорномор'я: 

вектори стратегічного розвитку 

та європейських стандартів 

життя" 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет 

Херсон, 
15-17 вересня 

1 

6.  

III International scientific 

Congress "Agricultural 

Machinery" 

Scientific Technical 

Union of Mechanical 

Engineering 

Варна, 
Болгарія, 
22-25 червня 

1 

7.  

V всеукраїнська науково-

практична конференція 

"Інноваційні технології в АПК" 

Луцький 

національний 

технічний 

університет 

Луцьк, 
19-20 травня 

1 

8.  

6-я международная научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии, 

приборы и системы в АПК" 

Сибирский физико-

технический 

институт аграрных 

проблем 

Новосибірськ 
22-23 жовтня 

1 
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9.  

XVI Міжнародна наукова 

конференція "Сучасні проблеми 

землеробської механіки", 

присвячена 115-річчю з дня 

народження академіка Петра 

Мефодійовича Василенка 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
17-19 жовтня 

6 

10.  

69 науково-практична 

конференція студентів 

"Енергозабезпечення, 

електротехнології, 

електротехніка та інтелектуальні 

управляючі системи в АПК" 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
22-23 квітня 

16 

11.  

ІІІ міжнародна наукова 

конференція "Інноваційний 

розвиток аграрної сфери" 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
19-21 березня 

6 

12.  

Міжнародна науково-практична 

конференція "Інженерія систем 

природокористування"  

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України, 

Науково-дослідний 

інститут техніки, 

енергетики та 

інформатизації 

АПК 

Київ, 
11 листопада 

1 

13.  

Міжнародна науково-практична 

конференція "Сучасні проблеми 

державного та муніципального 

управління" 

Академія 

муніципального 

управління 

Київ, 
3 квітня 

1 

14.  

Международная научная 

конференция молодых ученых и 

специалистов, посвященная 150-

летию РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Российский 

государственный 

аграрный 

университет – 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Москва, 

2-3 червня  

1 

15.  

Міжнародна науково-практична 

конференція "Готельно-

ресторанний бізнес: Інноваційні 

напрями розвитку" 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

Київ, 
25-27 березня 

1 

16.  

IVВсероссийская научно-

практическая конференция 

"Культура, наука, образование: 

проблемы и перспективы" 

Нижневартовский 

государственный 

университет 

Нижнєвартов
ськ, 
12-13 лютого 

1 

17.  

ІІІ Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Проблеми сучасної енергетики 

і автоматики в системі 

природокористування (теорія, 

практика, історія, освіта)" 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
16 квітня 

7 
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18.  

Проблеми енергоефективності 

та автоматизації в 

промисловості та сільському 

господарстві 

Кіровоградський 

національний 

технічний 

університет 

Кіровоград, 
21-22 жовтня 

1 

19.  

International Conference: 

Probability, Reliability and 

Stochastic Optimization 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка 

Київ, 
17-18 квітня 

1 

20.  

Міжнародна науково-практична 

конференція "Проблеми та 

перспективи сталого розвитку 

АПК" 

Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет 

Мелітополь, 
7-14 квітня 

2 

21.  

VI Міжнародна науково-

практична конференція пам'яті 

І.І.Мартиненка 

"Енергозабезпечення 

технологічних процесів в 

агропромисловому комплексі 

України" 

Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет 

Мелітополь, 
10-14 червня 

1 

22.  

ІІІ Міжнародна науково-

технічна конференція молодих 

вчених "Відновлювальна 

енергетика, новітні 

автоматизовані 

електротехнології в 

біотехнічних системах АПК" 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
14-15 жовтня 

8 

23.  

ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

"Проблеми та перспективи  

розвитку енергетики, 

електротехнологій та 

автоматики в АПК" 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
15-16 жовтня 

7 

24.  

XVI Міжнародна наукова 

конференція "Сучасні проблеми 

землеробської механіки", 

присвячена 115-річчю з дня 

народження академіка Петра 

Мефодійовича Василенка 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
17-19 жовтня 

5 

25.  

ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

"Проблеми та перспективи 

розвитку енергетики, 

електротехнологій та 

автоматики в АПК" 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ, 
17-18 грудня 

7 

26.  

Міжнародна науково-технічна 

інтернет-конференція 

"Проблеми сучасної енергетики 

і автоматики в системі 

природокористування" 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуван

ня України 

Київ,  
14-18 грудня 

6 
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27.  

Восьма всеукраїнська науково-

практична конференція «Нові 

інформаційні технології в освіті 

(Технології «1С» у підготовці 

ефективних та потрібних для 

національної економіки кадрів)» 

Київський 

національний 

університет ім. 

Тараса Шевченка 

Київ  

12 лютого  

1 

28.  

Міжнародна науково-практична 

конференція "Готельно-

ресторанний бізнес: інноваційні 

напрями розвитку" 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

 

Київ  

25-27 березня  

1 

29.  

Міжнародна наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів "Наукові 

здобутки молоді - вирішенню 

проблем харчування людства у 

XXI столітті" 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

Київ 

23-24 квітня  

1 

30.  

ІІ міжнародна науково-

практична конференція «Право 

на інформацію в 

громадянському суспільстві. 

Проблеми інформаційної 

безпеки держави». 

Національний 

авіаційний 

університет 

Київ 

22-23 квітня  

1 

31.  

Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні 

питання та проблеми розвитку 

сучасної цивілізації: історичні, 

соціологічні та політологічні 

процеси» 

Херсонський 

державний 

університет 

Херсон 

17-18 квітня  

1 

32.  
Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні 

питання суспільних наук» 

Київська наукова 

суспільнознавча 

організація 

Київ 

14-15 серпня  

3 

33.  

Всеукраїнська наукова 

конференція «Перемога  над  

нацизмом  у  другій  світовій  

війні:  суспільна  пам’ять, 

наукові  інтерпретації» 

НУБіП України Київ 

29 вересня  

3 

34.  

Міжнародна наукова 

конференція «Ідіолект Михайла 

Коцюбинського в контексті 

сучасних лінгвістичних 

парадигм» (доповідь на тему: 

«Авторська інтерпретація 

повісті М.Коцюбинського «Тіні 

забутих предків») 

НДУ імені Миколи 

Гоголя 

Ніжин 

27 лютого  

3 

35.  

Міжнародна наукова 

конференція «Слов’янська 

міфологія та етнолінгвістика» 

(доповідь на тему: «Міфологічна 

основа українських поезій для 

дітей про пори року») 

Республіка 

Білорусь  

(м. Гомель) 

м. Гомель 3 
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36.  

Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених 

«Економічний і соціальний 

розвиток України в XXI столітті: 

національна візія та виклики 

глобалізації» 

ТНЕУ м. Тернопіль 

26.03.-27.03. 

1 

37.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток 

національної економіки» 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-

Франківськ 

3-4 квітня  

1 

38.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Бухгалтерський 

облік, аналіз і аудит в управлінні 

економічними процесами 

світової і національної 

економіки: сучасний стан та 

перспективи» 

Подільський 

державний 

аграрно-технічний 

університет 

Кам’янець-

Подільський 

11 грудня  

1 
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