
Витяг з протоколу № 8 

засідання Вченої ради 

Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

28 березня 2019 року м. Ніжин 

 

Присутні: 37 членів Вченої ради інституту. 

 

Відсутні: 1 (через хворобу). 

 

СЛУХАЛИ: Заверткіна Анатолія Анатолійовича, голову первинної 

профспілкової організації Відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський 

агротехнічний інститут". - Про включення до порядку денного Вченої ради 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" питання щодо 

висунення кандидатури на посаду ректора Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Включити до порядку денного Вченої ради ВП НУБіП України 

"Ніжинський агротехнічний інститут" питання щодо висунення кандидатури 

на посаду ректора Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

2. Провести відкрите голосування. Підрахунок голосів доручити 

секретарю Вченої ради Ожемі В.Ф. 

 

Результати відкритого голосування: 37 

"за"  37 

"проти"  немає 

"утримався"  немає 

Рішення прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

Лукача Василя Степановича, к.п.н., доцента, директора інституту. - 

Про висунення кандидатури на посаду ректора Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

"Конференція трудового колективу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України на останньому зібранні 

одноголосно висунула кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, 

член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України 

Станіслава Миколайовича Ніколаєнка на посаду ректора НУБіП України. 



Вважаю, що Вчена рада інституту, із свого боку, також має всі підстави 

висунути кандидатуру професора Ніколаєнка С.М. на посаду ректора 

університету. Члени Вченої ради протягом останніх років мали змогу 

переконатися у найвищій науковій кваліфікації, великих здібностях як 

керівника, високих людських якостях Станіслава Миколайовича.  

Пропоную висунути кандидатуру доктора педагогічних наук, 

професора, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук 

України Станіслава Миколайовича Ніколаєнка на посаду ректора НУБіП 

України. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ікальчик Микола Іванович, к.т.н., доцент кафедри агроінженерії: 
Аграрні заклади вищої освіти готують спеціалістів для землі. З 

початком кожного навчального року викладачів тривожать думки – як 

проходитиме освітній процес, які у нас перспективи на майбутнє. Сьогодні 

додалося ще питання – з ким крокуватиме наш університет, хто достойний 

вести нас у європейське наукове товариство. Станіслав Миколайович очолює 

університет з 2014 року, але можна з повною відповідальністю сказати, що 

він у змозі забезпечити успіх університету і в організаційній, і у фінансовій, і 

у господарській роботі.  

Тому пропоную Вченій раді інституту підтримати клопотання та 

висунути на посаду ректора НУБіП України доктора педагогічних наук, 

професора, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук 

України Станіслава Миколайовича Ніколаєнка.  

 

Царук Наталія Георгіївна, к.е.н., доцент, в.о. декана факультету 

економіки, менеджменту та логістики: 
НУБіП України забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців 

для органів державного управління, наукових, освітніх установ та суб’єктів 

підприємництва в аграрному секторі, з розвитку наук про життя, 

раціонального природокористування відповідно до нинішніх і майбутніх 

вимог суспільства. З цією метою керівництвом університету розроблена 

програма розвитку НУБіП України та його відокремлених підрозділів 

"Голосіївська ініціатива – 2020", яка має за мету формування університету як 

головного галузевого навчально-наукового центру України з підготовки 

науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої 

кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов’язаних з ним 

суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя.  

Підтримую пропозицію про висунення на посаду ректора НУБіП 

України доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента 

Національної академії педагогічних наук України Станіслава Миколайовича 

Ніколаєнка.  

 

Хропост Вячеслав Іванович, студент факультету інженерії та 

енергетики: 



Діяльність органів студентського самоврядування за підтримки ректора 

Станіслава Миколайовича сприяє формуванню у студентів лідерських 

якостей, які допомагатимуть проявляти активність у побудові власного 

майбутнього та майбутнього країни.  

Ректор університету завжди підтримує ініціативи студентства, тому 

пропоную висунути кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, 

член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України 

Станіслава Миколайовича Ніколаєнка на посаду ректора НУБіП України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Висунути на посаду ректора НУБіП України доктора педагогічних 

наук, професора, член-кореспондента Національної академії педагогічних 

наук України Станіслава Миколайовича Ніколаєнка. 

 

Результати відкритого голосування: 37 

"за"  37 

"проти"  немає 

"утримався"  немає 

Рішення прийнято одноголосно 

 

 

 

Голова Вченої ради ВП НУБіП України  

"Ніжинський агротехнічний інститут"  В.С. Лукач 

 

 

Секретар В.Ф. Ожема 

 

 


