
№ 

засі-

дання 

№ 

з/п 

питань 

Питання до розгляду 

Дата та 

відповіда-

льний 
1 1.1 Про обрання на посади науково-педагогічних 

працівників (таємне голосування) 

30.08.2016 

Лукач В.С. 
1.2 Стан готовності навчально-матеріальної бази 

інституту до нового 2016-2017 навчального року 

(доповідають: Лукач В.С., директор інституту; 

Івановський А.В., заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи). 

1.3 Про завдання колективу на новий 2016-2017 

навчальний рік у ході виконання Плану заходів з 

реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 

2020» ВП НУБіП України «НАТІ» (доповідає:  

Толочко С.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи). 
1.4 Про результати роботи приймальної комісії 

(доповідає Ожема В.Ф., відповідальний секретар 

приймальної комісії). 
1.5 Про планування роботи Вченої ради інституту на 

2016-2017 н.р. (доповідає Хомич В.І., секретар 

Вченої ради). 

1.6 Про проведення свята «День знань» 01 вересня 

2016 року (доповідає Толочко С.В., заступник 

директора з навчально-виховної роботи). 
1.7 Різне 

2 2.1 Про хід акредитації та ліцензування напрямів 

(спеціальностей) в інституті (доповідає Василюк 

В.І., в.о. декана факультету інженерії та 

енергетики)  

28.10.2016 

Кулик В.П. 

 

 

 

 
2.2 Про підготовку до осінньо-зимового періоду в 

умовах енергозбереження та енерго-

заощадливості (доповідає Івановський А.В., 

заступник директора з адміністративно-

господарської роботи)  

2.3 Різне 

3 3.1 Про обрання на посади науково-педагогічних 

працівників (таємне голосування). 

30.11.2016 

Лукач В.С. 

3.2 Забезпечення якості надання освітніх послуг у ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»: студентський погляд (доповідає Лукач 

В.С., директор інституту). 

3.3 Стан готовності ліцензійних справ за освітнім 

ступенем «Бакалавр» та «Магістр» (доповідають: 

Василюк В.І., в.о. декана факультету інженерії та 

енергетики, Царук Н.Г., в.о. декана факультету 

економіки, менеджменту та логістики). 

3.4 Кадрові питання, різне 



4 4.1 Звіт про навчальну й культурно-виховну роботу 

інституту за 2016 рік та завдання на 2017 рік в 

аспекті виконання Плану заходів стосовно 

реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 

2020» ВП НУБіП України «НАТІ» (доповідає 

Кулик В.П., в.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи) 

29.12.2016 

Кулик В.П. 

 

4.2 Про Раду студентського науково-технічного 

товариства ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» (доповідає Кушніренко 

А.Г., завідувач кафедри електрифікованих 

технологій в аграрному виробництві). 

4.3 Кадрові питання, різне 

5 5.1 Фінансово-економічний стан інституту та план 

фінансування на 2017 рік (доповідають: Одарич 

Т.Г., головний бухгалтер, Мартинова О.В., 

керівник планово-фінансового відділу). 

26.01.2017 

Лукач В.С. 

 

 

 

 
5.2 Про стан та перспективи розвитку навчально-

науково-виробничого підрозділу інституту в ході 

виконання Плану заходів стосовно реалізації 

програми «Голосіївська ініціатива – 2020» ВП 

НУБіП України «НАТІ» (доповідає Дворник А.В., 

заступник директора з навчально-виробничої 

роботи). 

5.3 Аналіз наукової роботи кафедр інституту в розрізі 

підготовки магістерських програм (доповідають: 

Кулик В.П., в.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи, Кушніренко А.Г., 

завідувач кафедри електрифікованих технологій в 

аграрному виробництві). 

5.4 Затвердження рейтингу НПП та структурних 

підрозділів інституту за 2016 рік (доповідає Кулик 

В.П., в.о. заступника директора з навчально-

виховної роботи). 

5.5 Про затвердження Правил призначення 

академічних стипендій у ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» (доповідає 

Кулик В.П., в.о. заступника директора з 

навчально-виховної роботи). 

5.6 Кадрові питання, різне. 

   

Конференція трудового колективу: звіт 

директора ВП НУБіП України «НАТІ» про 

підсумки за 2016 р.   

 

 

 

Лютий 2017р. 

 

6 6.1 Про підвищення ролі НПП у освітньо-виховному 

процесі (доповідає Кулик В.П., в.о. заступника 

директора з навчально-виховної роботи). 

09.03.2017 

Кулик В.П. 

 



6.2 Про організацію і проведення прийому вступників 

до ВП НУБіП України «НАТІ» у 2017 році 

(доповідає Сидорович О.С., відповідальний 

секретар приймальної комісії). 

6.3 Упровадження інформаційних технологій у 

роботу бібліотеки та стан забезпечення 

навчального процесу навчальною, науково-

методичною літературою в ході виконання Плану 

заходів стосовно реалізації програми 

«Голосіївська ініціатива – 2020» ВП НУБіП 

України «НАТІ» (доповідає Гордіна Н.О., 

завідувач бібліотеки). 

6.4 Різне. 

7 7.1 Стан та готовність кафедри машин і обладнання 

агропромислового виробництва до провадження 

магістерської програми спеціальності 208 

Агроінженерія (доповідає Ікальчик М.І., завідувач 

кафедри машин і обладнання агропромислового 

виробництва). 

30.03.2017 

Кулик В.П. 

 

7.2 Звіт доцента кафедри життєдіяльності людини 

Жигуліна О.А. по основним напрямам роботи 

викладача та куратора групи (доповідає Жигулін 

О.А., доцент кафедри життєдіяльності людини). 

7.3 Про результати та подальші завдання щодо 

створення музейного комплексу (доповідає 

Шкодин А.В., доцент кафедри життєдіяльності 

людини). 

7.4 Різне. 

8 8.1 Про обрання на посаду декана факультету 

інженерії та енергетики (таємне голосування). 

27.04.2017 

Кулик В.П. 

8.2 Звіт про роботу кафедри життєдіяльності людини 

за 2016 – 2017 н.р. (доповідають: Заболотній О.А., 

завідувач кафедри життєдіяльності людини, Царук 

Н.Г., в.о. декана факультету економіки, 

менеджменту та логістики).  

8.3 Про навчально-виховну та наукову роботу 

факультету інженерії та енергетики у процесі 

виконання Плану заходів стосовно реалізації 

програми «Голосіївська ініціатива – 2020» ВП 

НУБіП України «НАТІ» (доповідають: Василюк 

В.І., в.о. декана факультету інженерії та 

енергетики, Майбородіна Н.В., старший викладач 

кафедри прикладної математики та моделювання). 

8.4 Різне. 

9 9.1 Про виконання Закону України «Про вищу освіту» 

колективом факультету економіки, менеджменту 

та логістики щодо підвищення якості навчально-

виховної та наукової роботи (доповідає Царук 

29.05.2017 

Кулик В.П. 



Н.Г., в.о. декана факультету економіки, 

менеджменту та логістики). 

9.2 Про стан навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення викладання дисципліни 

«Хімія» (доповідає Шкодин А.В., доцент кафедри 

життєдіяльності людини). 

9.3 Звіт про діяльність кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін за 2016-2017 н.р. та 

проблеми викладання навчальних дисциплін 

англійською мовою (доповідає Сидорович О.С., 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін). 

9.4 Стан та перспективи розвитку оздоровчої та 

спортивно-масової роботи в інституті (доповідає 

Заболотній О.А., завідувач кафедри 

життєдіяльності людини). 

9.5 Різне. 

10 10.1 Про якість підготовки фахівців та підготовку 

інституту до нового 2017-2018 навчального року в 

процесі виконання Плану заходів стосовно 

реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 

2020» ВП НУБіП України «НАТІ» (доповідають 

заступники директора: Кулик В.П., Івановський 

А.В.). 

27.06.2017 

Лукач В.С. 

10.2 Про підготовку інституту до проведення прийому 

вступників у 2017 році (доповідає Сидорович О.С., 

відповідальний секретар приймальної комісії). 

10.3 Затвердження навчальних планів підготовки 

фахівців (доповідають Василюк В.І., Царук Н.Г., 

декани факультетів). 

10.4 Різне. 

 


