Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 27 вересня 2017 року (протокол № 2) щодо звіту директора ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний інститут», к.пед.н., доцента Лукача Василя Степановича
про стан навчальної, наукової та виховної роботи та перспективи розвитку ВП НУБіП
України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Заслухавши та обговоривши звіт директора ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний інститут» Лукача В.С., Вчена рада Університету відзначає, що організація роботи в
Інституті проводиться згідно положень Закону України «Про вищу освіту», Положення про
організацію освітнього процесу в НУБіП України та Програми розвитку університету «Голосіївська
ініціатива – 2020».
Навчальна та методична робота спрямовані на підготовку конкурентоспроможних
фахівців агропромислового виробництва. В Інституті навчається 776 студентів за
спеціальностями: 071 облік і оподаткування, 073 менеджмент, 141 електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка, 208 агроінженерія, 263 цивільна безпека та 275 транспортні
технології (автомобільний транспорт). З них за денною формою навчання – 469 студентів, за
заочною – 307. За умов контракту Інститут здійснює підготовку 368 студентів, що складає 47 %.
Якість освітнього процесу забезпечує 67 науково-педагогічних працівників, у тому числі 8
докторів наук, 5 професорів та 39 кандидатів наук, 21 доцент.
У 2017 році проведено ліцензування провадження освітньої діяльності за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей: агроінженерія, електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка, облік і оподаткування та здійснено перший набір студентів.
Цього року студенти Інституту стали призерами другого туру Всеукраїнської олімпіади з
напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» (3 місце),
«Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (3 місце) та вибороли 1 місце у обласній
олімпіаді з безпеки життєдіяльності.
Забезпечується ступенева система підготовки фахівців «Молодший спеціаліст» –
«Бакалавр» – «Магістр» як в Інституті, так і в базовому закладі – НУБіП України. У 2017 році на
навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» до Інституту
прийнято 99 студентів, на ОС «Магістр» вступили 93 особи. До магістратури та військової
кафедри НУБіП України вступили 23 студенти Інституту.
Науково-інноваційна діяльність. У 2017 році проведено 2 міжнародні та 2 всеукраїнські
науково-практичні конференції, 16 практичних семінарів та круглих столів регіонального рівня.
Опубліковано 129 статей, у тому числі 61 у фахових виданнях України, 105 тез доповідей у
міжгалузевих виданнях. У звітному періоді видано 8 підручників, 28 навчальних посібників, 35
методичних рекомендацій. Отримано 4 патенти на винаходи.
У 10 наукових гуртках інституту дослідницькою діяльністю займається 121 студент.
Протягом року 21 студент узяв участь у міжнародних конференціях, 29 – у всеукраїнських, 11 – у
регіональних. 137 студентів мають наукові публікації. Активно діє молодіжна громадська
організація «Рада студентського науково-технічного товариства ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний інститут».
З метою виконання спільних наукових проектів науковцями Інституту реалізуються угоди
про співпрацю з 9 навчальними закладами, науковими установами та провідними аграрними
підприємствами області, 4 з яких укладено протягом 2017 року. Створено регіональну науководослідну лабораторію луб'яних та олійних культур (зав. лаб. проф. Лайко І.М.).
Виховна робота спрямована на національно-патріотичне виховання та формування
лідерських якостей студентської молоді. Діють 10 колективів художньої самодіяльності, у яких
задіяно 190 студентів та 12 спортивних секцій – 165 студентів. Інститут нагороджено дипломом І
ступеня на XXXVI Міжнародному фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2017». У
спартакіаді серед аграрних ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації інститут посів 3 місце.

Міжнародна діяльність. Налагоджено співпрацю з 5 закордонними навчальними
закладами,
консульським
відділом
посольства
Республіки
Польща
в Україні, відділом преси, освіти та культури посольства США в Україні, Українсько-канадською
фундацією «Україна-діаспора». Три викладачі пройшли стажування в університетах
Вишеградської групи та 29 студентів в аграрних компаніях Німеччини та Польщі. Створено
координаційний центр співпраці з міжнародним центром НУБіП України та агентствами і
рекрутинговими компаніями для інформування студентів про навчальні та стипендіальні програми
за кордоном.
Навчально-виробнича діяльність. Навчально-науково-виробничий підрозділ Інституту є
базою поглибленої практичної підготовки майбутніх фахівців, що сприяє набуттю студентами
практичних навичок. Станом на 1 вересня 2017 року середня урожайність зернових і зернобобових
культур (без кукурудзи) склала 33,4 ц/га проти 32,8 ц/га у 2016 році; при цьому урожайність
озимої пшениці зросла з 37,5 ц/га до 40,5 ц/га у 2017 році. Надій на одну фуражну корову
порівняно з 2016 роком підвищиться з 4374 л до 5000 л. Заплановано зростання валової продукції
у 2017 році порівняно з 2016 роком: у рослинництві з 4 235,7 тис. грн. до 6 700 тис. грн. (1,6 рази);
у тваринництві з 535,6 тис. грн. до 1 048,8 тис. грн. (2 рази).
Фінансова діяльність. У 2017 році очікується надходження коштів до спеціального фонду
на рівні 13 913,1 тис. грн. у порівнянні з 11 256,4 тис. грн. у 2016 році (124%). У той час рівень
фінансування по загальному фонду склав 110 %. Надходження коштів від лабораторій
рослинництва і тваринництва збільшиться з 4 782,7 тис. грн. до 7 748,8 тис. грн. (162 %). У 1,2
рази зростуть надходження коштів від послуг їдальні (з 1 601,2 тис. грн. у 2016 році до
1895,3 тис. грн. у 2017 році). Доля надходжень спеціального фонду по відношенню до загального
фонду протягом 2017 року підвищиться і складатиме 0,97 – 1,07 грн. на одну гривню державного
фінансування.
Оновлення матеріально-технічної бази Інституту. Протягом 2016-2017 рр. було
проведено ремонт холу центрального корпусу, кімнат музейного комплексу, виконано роботи з
облаштування фасаду корпусу та благоустрою прилеглої території на суму 3645,1 тис. грн.
Упроваджено систему енергозбереження: встановлено 59 енергозберігаючих вікон, проведено
теплоізоляцію місць з найбільшою втратою тепла, модернізовано систему опалення корпусу
актового залу. Енергоефективності освітлення сприяє перехід на світлодіодні джерела та
застосування датчиків руху.
У той же час Вчена рада Університету звертає увагу на наявні недоліки у роботі
колективу Інституту:
- подальше зменшення контингенту студентів (особливо заочної форми навчання) засвідчує
недостатню результативність профорієнтаційної роботи та потребу в розширенні переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців;
- потребує поліпшення умов матеріально-технічна база гуртожитків;
- потребує якісного оновлення матеріально-технічна база навчально-дослідного
господарства, ще є невикористаними всі наявні резерви господарської діяльності;
- недостатню ефективність реалізації ступеневої системи підготовки фахівців із базовим
закладом;
- за результатами незалежного заміру знань, проведених ДУ НМЦ «Агроосвіта» та
Університетом, середній бал випускників закладу за спеціальностями облік і аудит, агроінженерія
складає від 3,7 до 4,7 балів, що засвідчує необхідність проведення подальшої роботи щодо
підвищення якості освіти;
- навчальний процес потребує подальшого осучаснення: розширення використання
електронних ресурсів під час лекцій і практичних занять; збільшення практичних занять на
підприємствах та установах і кількості годин на вивчення іноземної мови; покращення доступу до
мережі Інтернет;
- не завершено реєстрацію ініціативних тем науково-дослідних робіт; потребують
подальшого оновлення та модернізації навчальні лабораторії, приміщення кафедр та деканатів.

Зважаючи на зазначене, Вчена рада Університету УХВАЛИЛА:
1. Звіт директора Інституту Лукача В.С. взяти до відома.
2. З метою підвищення якості навчальної роботи у відповідності до Програми розвитку
університету «Голосіївська ініціатива-2020», заходів щодо організації підготовки до відзначення
120-річчя з дня заснування НУБіП України:
– спільно із радою роботодавців закладу, представниками органів місцевого
самоврядування розробити дієву програму поліпшення якості освіти в закладі;
– провести ліцензування на підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти за спеціальності 201 агрономія;
– вжити заходів щодо запровадження підготовки іноземних громадян зі спеціальностей 071
облік і оподаткування та 073 менеджмент;
– створити на засадах партнерства з ПСП «Пісківське» та австрійською фірмою Пьотінгер
навчально-практичний центр «Молоко Чернігівщини» із запровадженням дуальної системи
навчання;
– для опанування магістерськими програмами створити, переоснастити та модернізувати
ряд приміщень, зокрема: 11 лабораторій та аудиторій, 8 кафедр та 2 деканатів;
– забезпечити ефективне застосування електронних курсів дисциплін на базі платформи
Moodle із використанням елементів дистанційного навчання;
– забезпечити відкриття робочих спеціальностей;
– запровадити курси англійської мови, що сприятиме отриманню викладачами та студентами
сертифікатів рівня B2 та викладанню дисциплін іноземною мовою.
У науково-інноваційній діяльності Інституту:
– організовувати на базі Інституту проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій,
практичних семінарів та круглих столів;
– збільшити кількість статей у міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, які мають
імпакт-фактор або індекс цитування та входять у наукометричні бази даних Scopus, Web of
Science. Здійснювати моніторинг індексу Гірша за версією Scopus та Google Scholar;
– розширити тематику досліджень науково-дослідної лабораторії луб'яних та олійних
культур у напрямі селекції коноплі з посиленими лікарськими властивостями;
– запровадити обов’язкове стажування НПП на виробництві та у науко-дослідних
установах.
Для покращення виховної роботи в Інституті:
– увести в дію «Музей історії інституту», «Музей пам'яті та гідності» та розробити
екскурсійний маршрут для студентів та школярів області з метою популяризації історії рідного
краю;
– створити студентський центр з працевлаштування та поглибити співпрацю з молодіжними
громадськими організаціями регіону.
З метою активізації та розширення міжнародної діяльності:
– підвищити мобільність студентів шляхом залучення їх до участі в міжнародних освітніх
програмах ТЕМПУС-ТАСІС, Еразмус Мундус та інших;
– створити Студентський координаційний центр для співпраці з Міжнародним центром
НУБіП України та агентствами і рекрутинговими компаніями.
Для оновлення матеріально-технічної бази:
– провести ремонт другого поверху лабораторного корпусу №1, сходових маршів
центрального корпусу, приміщень бухгалтерії і господарської частини, завершити благоустрій
прилеглих до навчального корпусу територій;
– здійснювати контроль за доведеними помісячними лімітами за тепло- та енергоносіями
задля їх економії та раціонального використання, запровадити систему енергозбереження та
досягти економії електричної енергії 10 – 17 %, теплової енергії 8 – 15 %.
З метою забезпечення фінансової стійкості:
– збільшити надходження коштів спеціального фонду до 17 158,1 тис. грн., у тому числі від
навчальної діяльності – 3 027,1 тис. грн., лабораторій рослинництва та тваринництва – 9 148,3 тис.
грн., їдальні – 2 095,3 тис. грн., іншої господарської діяльності – 2 887,4 тис. грн.

– забезпечити долю надходжень спеціального фонду по відношенню до загального фонду
протягом 2018 року до 0,97 – 1,15 грн. на одну гривню загального фонду.
3. Рішення Вченої ради Університету обговорити, скласти і затвердити план його
виконання на розширеному засіданні Вченої ради Інституту та надати в ректорат для контролю.
4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на проректора з
навчальної і виховної роботи Квашу С.М.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

