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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВП НУБіП УКРАЇНИ
10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
1.1.10. Основні завдання Відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж"
На базі Відділення з підготовки молодших спеціалістів Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський
агротехнічний
інститут"
наказами
Національного
університету біоресурсів
і
природокористування України від 24.04.2014 № 488, від 10.06.2014 № 676 було утворено
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування
України "Коледж Ніжинського агротехнічного інституту", якому передано право підготовки
молодших спеціалістів. Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 № 930
було підтримано пропозицію НУБіП України щодо утворення на базі ВП НУБіП України
«Коледж Ніжинського агротехнічного інституту» ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний коледж».
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" у своєму складі має такі
основні структурні підрозділи:
 три відділення: технічно-енергетичних систем і засобів автоматизації; економіки,
логістики та інформаційних систем; довузівської підготовки;
– 10 циклових комісій: соціально-гуманітарних дисциплін; загальноосвітніх
дисциплін; загальнотехнічних дисциплін; технічного сервісу та експлуатації машин і
обладнання; обслуговування та ремонту електротехнічних установок і систем автоматизації
АПВ; обслуговування комп'ютерних систем і мереж; спеціальних економічних дисциплін;
організації перевезень і управління на автомобільному транспорті; практичного навчання;
фізичного виховання;
– господарський підрозділ.
Основними напрямами діяльності Відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний
коледж" є:
 підвищення рівня якості та змісту навчання, розширення можливостей доступу до
освітянських послуг (кількість спеціальностей - 6);
 розвиток матеріально-технічної бази, придбання нового й сучасного
лабораторного обладнання, пакетів програм, комп’ютерів та інформаційно-комунікаційного
обладнання, покращення практичної підготовки;
 забезпечення фінансової стійкості коледжу шляхом здійснення заходів для
отримання додаткових фінансових позабюджетних надходжень;
 демократизація управління, розвиток самоврядування та соціальної структури
коледжу;
 залучення викладачів та студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських
конкурсах, семінарах, конференціях;
 формування патріотично налаштованих громадян України з високими моральними
цінностями та духом.
1.2.10. Основні напрями наукових досліджень
Наукова діяльність здійснюється відділеннями, які очолюють завідувачі відділень
Ландик О.Г., Романенко Т.В. і носить прикладний характер.
Прикладні наукові дослідження здійснюються за такими темами:
- Первинне насінництво гібридів огірка Приостерний, Ніжний;
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- Розробка та обґрунтування конструктивних робочих показників гідровисіваючого
апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур;
- Дослідження властивостей солей сульфамінової кислоти (сульфаматів ванадію
(II, IІI), мангану (ІІ, ІІІ), титану (ІІІ), хрому(ІІІ)) та обгрунтування їх використання в
сільському господарстві та промисловості;
- Екосистеми Ніжинщини: дослідження історії формування, стан та перспективи
існування;
- Дослідження розвитку огіркового промислу в м.Ніжині та Ніжинському районі.
Аспірантських робіт – 6:
1. Дейнека С.М., викладач відділення технічно-енергетичних систем і засобів
автоматизації. Розробка та обґрунтування конструктивних робочих показників
гідровисіваючого апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур закритих
грунтів, Аніскевич А.В., д.т.н., професор кафедри сільськогосподарських машин та
системотехніки ім.акад.М.Г.Василенка.
2. Кириченко О.М., викладач відділення технічно-енергетичних систем і засобів
автоматизації. Обґрунтування технологічного процесу діагностування гідравлічних систем
мобільних машин сільськогосподарського призначення, Войтюк В.Д, к.т.н., доцент,
завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
НУБіП України.
3. Литовченко О.В., викладач відділення економіки, логістики та інформаційних
систем. Дослідження властивостей солей сульфамінової кислоти (сульфаматів ванадію
(II, IІI), мангану (ІІ, ІІІ), титану (ІІІ), хрому(ІІІ)) та обгрунтування їх використання в
сільському господарстві та промисловості; Максін В.І., д.х.н., професор кафедри
аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води НУБіП України.
4. П’ятковська О.А., викладач відділення економіки, логістики та інформаційних
систем. Зовнішньоекономічна безпека агропромислового комплексу України, Діброва А.Д.,
д.е.н., директор ННІ бізнесу НУБіП України.
5. Петриченко В.А., викладач відділення економіки, логістики та інформаційних
систем. Засекречення документів НАФ України: причини, хід, наслідки, Матяш І.Б., д.і.н.,
професор, Інститут археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.
6. Рудик В.М., аспірант НУБіП України. Удосконалення дводискового сошника
підвищеного ресурсу для зернової сівалки, Бойко А.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри
надійності техніки НУБіП України.
Науковцями (педагогами) ВП:
 Опубліковано 9 статей у фахових виданнях України;
 Отримано 3 патенти, подана 1 заявка на винахід.
Видано 3 навчальних посібників за рекомендацією кафедр НУБіП України, інших
ВНЗ – 1.
1.3.10. Матеріально-технічна база
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" розміщується в приміщеннях
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", загальною площею 27320 м2
(для коледжу 12445,9 м2), гуртожиток на 180 місць; використовує 39 лабораторій та
16 кабінетів, 7 комп’ютерних класів, що містять 67 комп’ютерів.
До послуг студентів – бібліотека з книжковим фондом для молодших спеціалістів
36777 примірників, понад 29 тис. назв книг, журналів та іншої друкованої продукції,
2 читальні зали на 115 місць. У 2016 році придбано літератури на суму 31639 грн., у т.ч книг
255 примірників на суму 13435 грн, 32 назви журналів та газет на суму 18204 грн.
Обладнано мультимедійною технікою 2 навчальні кабінети.
Загальна характеристика матеріально-технічної бази наведена у табл.1.4.10.1
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1.4.10. Склад педагогічного персоналу
У ВП працюють 53 штатних ПП, 8 адміністративних працівників, 23 особи інших
працівників, 10 лаборантів та майстрів виробничого навчання.
Штатних кандидатів наук – 1. Викладачів штатних – 53 особи, у т.ч. викладачівметодистів – 7, ст. викладачів – 2, викладачів вищої категорії – 22, І категорії – 12,
ІІ категорії – 6, інших – 13 осіб.
У 2016 році здобувають педагогічну освіту – 2, з них на педагогічному факультеті
НУБіП України – 2, здобули педагогічну освіту – 1, підвищили кваліфікацію – 32, з них ПП –
29, пройшли атестацію – 14 педагогічних працівників.
Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 6 осіб.
Загальна характеристика кадрового складу наведена у табл. 1.4.10.1.
Таблиця 1.4.10.1.
Загальна характеристика
№
Показники діяльності ВП освіти
з/п
1
2
1.
Кількість студентів, разом осіб,
у т.ч. за формами навчання:
- денна
- заочна
2.
Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі:
- осіб
- % від загальної кількості
3.
Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців,
разом
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст
- бакалавр
- спеціаліст
4.
Факультети:
4.1. Відділення:
- відділення довузівської підготовки
4.2. Підрозділ підготовки молодших спеціалістів:
- відділення технічно-енергетичних систем і засобів автоматизації
- відділення економіки, логістики та інформаційних систем
5.
Кількість кафедр, разом:
- з них випускових
5.1. Кількість циклових комісій:
- з них випускових
6.
Чисельність педагогічних працівників, які мають наукові ступені:
- докторів наук

Кількісні
параметри
3
539
497
42
159
30
6

6
1
1
1
10
5

1
15
8

- кандидатів наук
- здобувачів та аспірантів
у т.ч. штатних:
- докторів наук
- кандидатів наук

1
6

сумісників:
- докторів наук
- кандидатів наук
6.1. Загальна чисельність педагогічних працівників, разом осіб:
у т.ч.: - штатних
- сумісників
Чисельність педагогічних працівників, які мають педагогічні
звання, усього:
- викладач-методист
- старший викладач
Чисельність педагогічних працівників, які мають:
- вищу кваліфікаційну категорію
- другу кваліфікаційну категорію
- першу кваліфікаційну категорію
8.
Навчальні корпуси, кількість
9.
Гуртожитки, кількість місць
10. Навчальні лабораторії та навчальні корпуси
- загальна площа, м2
- навчальна площа, м2
- на одного студента, м2
11. Лабораторії, кількість
12. Кабінети, кількість
13. Учбові полігони, кількість
14. Навчально-виробничі майстерні, кількість
15. Спортивний зал (площа м2)
16. Актовий зал (кількість місць)
17. Їдальня (посадочних місць)
18. Читальний зал (кількість місць)
19. Читальний зал у гуртожитку (кількість місць)
20. Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів
21. Комп’ютерні класи в гуртожитку, к-сть класів/к-сть комп’ютерів
22. Інформаційно-видавничий центр
23. Клас для дистанційної освіти
24. Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено
співробітництво
25. Обсяг фінансування:
- загальний фонд

1
14
84
53
31

11
5
34
7
24
2*
1*/180
12445,9*
9761,4*
19,3
39*
16*
2*
1*
4* (2690)
1* (450)
1* (200)
2* (115)
7* (67)
1*
3*
3

7182,6 тис.грн
Станом на 01.12.2016

- спеціальний фонд

1508,7 тис.грн
Станом на 01.12.2016

26.

Кошти від навчальної діяльності

858,3 тис.грн
Станом на 01.12.2016

27.

Кошти від господарської діяльності

326,8 тис.грн
Станом на 01.12.2016

28.

У т.ч. з розрахунку на 1 державну гривню

0,2 грн.
Станом на 01.12.2016

7

* - коледж використовує матеріально-технічну базу ВП НУБіП України "Ніжинський
агротехнічний інститут"
1.5.10. Кількість студентів
На відділеннях навчається 539 студентів: у т.ч. 497 студентів денної форми навчання,
з них 117 – за умов договору; 42 студенти заочної форми навчання, із них 42 – за умов
договору.
У 2016 р. зараховано на денну форму навчання 163 студенти, із них за умов договору
54 особи. Серед вступників – 91 особа сільської молоді, що складає 56 % від загальної
кількості вступників, зараховано 0 дітей-сиріт. Середній конкурс становить 3,1.
У 2016 р. зараховано на заочну форму навчання 24 студенти, із них за умов договору
24 особи. Серед вступників – 21 особа сільської молоді, що складає 88 %.
Загальна характеристика контингенту студентів наведена в табл. 1.4.10.1.
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2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.10.ВП НУБіП України „Ніжинський агротехнічний коледж ”
За 11 місяців 2016 р. надходження коштів:
- за загальним фондом – 7182,6 тис. грн.;
- за спеціальним фондом – 1508,7 тис. грн.
Фінансування за загальним фондом виконано на 100%, за спеціальним фондом виконано на
88,7%.
Заборгованість за соціальними виплатами, виплатами за комунальні послуги відсутня.
Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Таблиця 2.10.1.
Обсяг фінансування на 2016 рік згідно кошторису, тис. грн.
КЕКВ

Статті витрат

2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів послуг
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2700 Соціальне забезпечення
3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
3130 Капітальний ремонт в т.ч. реконструкція
Всього

Загальний фонд,
тис. грн.

Спеціальний фонд
тис. грн.

3949,3
865,1

977,9
198,0

217,6
651,0
2378,2

273,7
211,8
0

0

38,6

0
8061,2

0
1700,0

Таблиця 2.10.2.
Обсяг фактичного фінансування за загальним фондом за 11 місяців 2016 р., тис. грн.
Загальний фонд

У відсотках до
затвердженого

2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів послуг

3468,3
759,8

87,8
87,8

202,9

93,2

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2700 Соціальне забезпечення
3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
3130 Капітальний ремонт в т.ч. реконструкція
Всього

595,7
2155,9

91,5
90,7

КЕКВ

Статті витрат

9

0
0
7182,6

89,1

Таблиця 2.10.3.
Обсяг фінансування наукової роботи у 2016 році, тис.грн.
КЕКВ

Статті витрат

Загальний
Фактично
Фактично
У відсотках до
фонд
профінансовано профінансовано затвердженого
затверджено з загального
з спеціального
кошторисом
фонду
фонду

2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату
праці
2200 Використання товарів
послуг
2270 Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв
2700 Соціальне забезпечення
3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Всього
Таблиця 2.10.4.
Обсяг фактичного надходження коштів спеціального фонду за 11 місяців 2016 р.,
тис. грн.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Разом

Статті витрат

тис. грн.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
з їх основною діяльністю
Господарська діяльність, в т.ч.:
Плата за гуртожиток
Оренда
Реалізація майна
Благодійні внески, гранти та дарунки

858,3
326,8
326,8
0,00
0,00
323,6
1508,7

Таблиця 2.10.5.
Надходження коштів від господарської діяльності, навчально-виробничих, інноваційних
та ін. підрозділів, тис. грн.
станом на 01.12.2016
№ п/п

1.
2.
3.
4.
Разом

Назва підрозділу, лабораторії

Гуртожиток
Студентська їдальня
Друкарня
Інші

2015 рік

204,5
0
0
0
204,5

10

план

2016 рік
факт

У % 2016
до 2015 року

350,0
0
0
0
350,0

326,8
0
0
0
326,8

159,8
0
0
0
159,8

3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
3.10.ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
У ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» до викладацької роботи
залучено 84 особи.
З них:
 штатних викладачів – 53 особи;
 сумісників – 31 особа.
Серед штатних педагогічних працівників мають:
 науковий ступінь доктора наук – 0 осіб;
 кандидата наук – 1 особа;
 вчене звання професор - 0 осіб;
 вчене звання доцент - 0 осіб;
 педагогічне звання “Викладач-методист” – 7 осіб;
 педагогічне звання “Старший викладач” – 2 особи;
 вищу кваліфікаційну категорію – 22 особи;
 почесне звання “Відмінник освіти України” – 4 осіб;
 почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – 0 осіб;
 почесне звання “Відмінник аграрної освіти та науки” – 1 особи;
 почесне звання “Заслужений працівник НУБіП України” – 1 осіб;
 почесне звання “Заслужений викладач НУБіП України ” – 2 особи.
Детальний аналіз кількісного і якісного складу педагогічних працівників наведено в
таблиці 3.10.2-3.10.6.
Серед штатних викладачів вік до 35 років має 16 осіб (30 %), до 50 років – 22 особи
(42 %), до 60 років – 9 осіб (17 % ), старші 60 років – 6 осіб (11 %).
Атестовано у 2016 р.: 14 осіб. Встановлено вищу кваліфікаційну категорію 2 особам,
педагогічне звання викладач-методист 3 особам, старший викладач 1 особі.
Протягом року підвищили кваліфікацію 29 викладачів.
Не мають педагогічної освіти 4 особи.
Здобувають педагогічну освіту 2 особи, з них на педагогічному факультеті НУБіП
України 2 особи.
Вступили до аспірантури у 2016 р. 0 осіб.
Навчаються в аспірантурі: за денною формою – 0 осіб, за заочною формою – 0 осіб, в
якості здобувачів – 6 осіб, в докторантурі – 0 осіб.
У 2016 р. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня: кандидата наук 0 осіб
та доктора наук 0 осіб.
Отримали вчене звання: доцента 0 осіб та професора 0 осіб.
У ВП запроваджена рейтингова оцінка роботи викладачів. Результати рейтингу
використовуються при плануванні навчального навантаження, розгляді кандидатур для
присвоєння кваліфікаційних категорій, у системі морального й матеріального заохочення.
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Таблиця 3.10.1
Якісний склад НПП станом на 01.12.2016 р.
Загальна кількість ставок
НПП

у т.ч. зайнятих

штатними
НПП

сумісниками

1

Всього

Факультети

2

3

4

Кількість штатних НПП, які мають
звання
академіка,
академіка, членачленакореспондента
кореспондента
академій наук,
створених на
державних
академій наук
громадських
засадах
5

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
2014 р.

7

8

9

6

Кількість
НПП, які
отримали
педагогічну
освіту у 2014
р.

10

РАЗОМ
Таблиця 3.10.2.
Якісний склад ПП станом на 01.12.2016 р.

Викладачаметодиста

Старшого
викладача

Вищу кваліфік.
категорію

Першу
кваліфік.
категорію

Другу кваліфік.
категорію

Кількість ПП, які
отримали
педагогічну
освіту у 2016 р.

сумісниками

Кількість ПП, які
підвищили
кваліфікацію у
2016 р.

штатними
ПП

Кількість НПП, Кількість ПП, які
які беруть участь мають державні
у роботі НМК,
нагороди та
експертних
почесні звання
комісій МОН,
обласних рад
ВНЗ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30,6

23,8

6,8

5

0

14

7

4

0

3

14

1

22,7

18,7

4,0

2

2

8

5

2

0

2

15

0

53,3

42,5

10,8

7

2

22

12

6

0

8

29

1

Відділення

1
Економіки, логістики
та інформаційних
систем
Технічно-енергетичних
систем та засобів
автоматизації
РАЗОМ

Кількість штатних ПП, які мають
педагогічне звання

Всього

Загальна кількість
ставок ПП
у т.ч. зайнятих

12

Спеціаліст
Всього (4+5+6+7)
Викладачі-методисти
Старші викладачі
З вищою кваліфік.
Категорією

З першою кваліфік.
категорією
Спеціаліст
Всього
(11+12+13+14)
Викладачі-методисти
Старші викладачі
З вищою кваліфік.
категорією
З другою кваліфік.
категорією
З першою кваліфік.
категорією
Всього (18+19+20)
Викладачі-методисти
Старші викладачі
З вищою кваліфік.
категорією
З другою кваліфік.
категорією
З першою кваліфік.
категорією
Спеціаліст
Всього
(24+25+26+27)
Разом
(8+15+21+28)

кандидатів наук
без ступеня і звання
Всього (2+3+4+5+6)
професорів
докторів наук
доцентів
кандидатів наук
без ступеня і звання
Всього
(8+9+10+11+12)
професорів
докторів наук
доцентів
кандидатів наук
без ступеня і звання
Всього
(14+15+16+17+18)
професорів
докторів наук
доцентів

до 35 років

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

до 50 років
до 60 років
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Разом (7+13+19+25)

23

Всього
(20+21+22+23+24)

до 60 років
без ступеня і звання

до 50 років
кандидатів наук

доцентів

1
докторів наук

Факультети
професорів

до 35 років

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
27
28
29

0
0
0
2
1
7
10
2
0
8
2
4
1
15
2
0
4
0
2
6
1
0
2
0
0
0
2
33

0
0
0
2
0
4
6
1
1
4
0
3
0
7
0
0
1
0
2
3
1
1
3
0
0
1
4
20

0
0
0
4
1
11
16
3
1
12
2
7
1
22
2
0
5
0
4
9
2
1
5
0
0
1
6
53

З другою кваліфік.
категорією

З першою кваліфік.
категорією

РАЗОМ

З другою кваліфік.
категорією

Економіки, логістики
та інформаційних
систем
Технічноенергетичних систем
та засобів
автоматизації

З вищою кваліфік.
категорією

1

Старші викладачі

Відділення

Викладачі-методисти

Склад НПП за віком
Таблиця 3.10.3.

старші 60 років

24
25
26

РАЗОМ
Таблиця 3.10.4.

Склад ПП за віком
старші 60 років

Таблиця 3.10.5.
Якісний склад кафедр факультетів станом на 01.12.2016 р.
Кількість
спеціальностей

Кількість випускаючих
кафедр

Кількість кафедр

кандидати,
доценти

професори

всього

Всього

Факультет /
кафедри

у т.ч. з
фундаментальної
підготовки

з них очолюють:

НАЗВА
ФАКУЛЬТЕТУ
Назва кафедр:
РАЗОМ

Кваліфік.
категорія

Кандидат наук

Викладач методист

Старший викладач

Кваліфік.
Категорія

Відділення технічноенергетичних систем та
засобів автоматизації
Циклові комісії з дисциплін:
- загальнотехнічних
- технічного сервісу та
експлуатації машин і
обладнання
- з обслуговування та
ремонту електротехнічних
установок і систем
автоматизації
- з фізичного виховання
- практичного навчання
Відділення економіки,
логістики та
інформаційних систем
Циклові комісії з дисциплін:
- загальноосвітніх
- соціально-гуманітарних
- спеціальних економічних
- обслуговування
комп’ютерних систем і
мереж
- з організації перевезень і
управління на
автомобільному транспорті
РАЗОМ

Старший
викладач

1

Циклову комісію очолює:

Викладач-методист

Відділення /
циклова комісія

Відділення
очолює

всього
у т.ч. з
фундаментальної
підготовки
Кандидат наук

Кількість
циклових
комісій

2

3

5

6

7

8

9

10

11

5

1

4

перша

Кількість спеціальностей

Таблиця 3.10. 6.
Якісний склад циклових комісій відділень станом на 01.12.2016 р.
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3

+

вища
перша

вища
вища
вища

+

5

перша

1

3
вища
вища
перша

+
+

вища
вища
10

2

3

14

1

6

4. СТАН НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ
4.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" розміщується в приміщеннях
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут".
Загальна площа будівель для коледжу складає 12445,9 м2, із них навчальна площа
9761,4 м2.
Закладу виділено гуртожиток на 180 місць, спільно з інститутом використовує актову
залу на 450 місць, бiблiотеку з 2 читальними залами на 115 місць, їдальню на 200 місць.
7 комп’ютеризованих класів, 67 комп’ютерів, комп’ютери підключені до мережі Internet,
забезпечено необмежений доступ до мережі для викладачів та студентів.
У гуртожитку є приміщення для відпочинку, для самопідготовки, занять спортом. У
гуртожитку є медичний пункт.
Заклад спільно з інститутом використовує стадіон, 4 спортивних зали, 1 тренажерний
зал, 5 спортивних майданчиків.
В окремих будівлях розміщені комплекс допризовної підготовки юнаків і атлетичноспортивний комплекс площею 2690 м2.
Навчальний процес здійснюється в 16 спеціалізованих кабінетах та 39 лабораторіях.
У навчальних лабораторіях установлено операційні системи Debian, MS Windows та
комп’ютерні програми: пакет Open Office та Microsoft Office; браузери Google Chrome,
Internet Explorer; антивірусна програма Nod32; програми комп'ютерної графіки CorelDRAW
та Adobe Photoshop; програми автоматизованого проектування та креслення Компас 3Д та
AutoCAD; програма комп'ютерної алгебри MathCAD 11; програми інженерних систем
Electronic Workbench та Reductor; програми для економічних спеціальностей 1С: Бухгалтерія
v.8, Quick Sales, Project Expert, Audit Expert; інтегровані середовища розробки програмного
забезпечення Pascal, Delphi та С++; система керування базами даних MySQL.
Для покращення матеріально-технічної бази у 2016 році в навчальному корпусі № 1
здійснено оновлення навчальним обладнанням лабораторій і кабінетів (закуплено
2 мультимедійні установки), замінено на металопластикові 21 вікно, здійснені поточні
ремонти закріплених аудиторій, оформлено вікна правої сторони актової зали. Проведено
косметичний ремонт спортивного та тенісного залів, спортивних майданчиків, капітальний
ремонт роздягальні та душової кімнати із встановленням сучасних меблів.
В навчальному корпусі № 2 встановлено систему водовідведення та здійснено ремонт
даху, стін та цоколю, замінені двері запасного та пожежного виходів на металопластикові,
замінені двері в навчальні аудиторії (4), виготовлений та встановлений новий паркан навколо
корпусу, здійснений ремонт і облаштування фойє сходинкової клітини (ремонт панелей,
сходів), замінено 12 вікон на металопластикові, зроблено облаштування прилеглої території
перед корпусом із застосуванням ландшафтного дизайну, здійснений капітальний ремонт з
облаштуванням вивільненого від аренди приміщення (коридор, зала для нарад).
В гуртожитку здійснено поточний ремонт даху, входу; капітальний ремонт санвузла 3
поверху, поточні ремонти коридорів, сходинкових клітинок, кухонь, капітальний ремонт та
облашування з умеблюванням 3-х кімнат 4 поверху (№№ 417, 418, 420), оновлене робоче
місце чергового гуртожитку, ремонт і облаштування кімнати під архів, кімнат для
обслуговуючого персоналу, ремонт душової кімнати (заміна вікна, дверей, стелі),
умеблювання кімнати студради, ремонт кімнати здоров’я. Здійснено заміну
електрообладнання 2 поверху, ремонт електрообладанання в кімнатах, встановлення нового
електрощита в гуртожитку. Забезпечено інтернет-мережею кімнату студради та кімнат для
самопідготовки.
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В лабораторному корпусі № 2 зроблено ремонт приміщення для зберігання автомобілів
(ремонт даху, внутрішні ремонтні роботи), облаштований новий майданчик для сміттєвих
баків, відремонтована смуга перешкод.
В навчально-лабораторному корпусі замінено електричні мережі та встановлене
електрообладнання, необхідне для функціонування лабораторних приміщень, замінено
електричний кабель та закуплена нова система опалення 2-го поверху корпусу.
У 2016 році придбано комп’ютерної техніки (3 комп’ютери, 2 МФУ, 3 маршрутизатори,
2 мультимедійні установки, монітори) на загальну суму 53,308 тис. грн.
Спеціальність "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва"
Здійснено:
– роботи з приведення прилеглої до навчального корпусу № 2 території (виготовлення
та встановлення 77 м огорожі, виготовлення 3 контейнерів для сміття)
– унаочнення лабораторії технічної механіки, матеріалознавства і ТКМ, нарисної
геометрії та інженерної графіки, облаштування вікон – 7400 грн.
– створено нове робоче місце для визначення якості пластичного мастила в
лабораторії ПММ, ремонт та перевірка стартерів;
– ремонт трактора Т-40 АМ на суму 2400 грн.;
– розпочаті роботи з облаштування на новому місці лабораторій «Тракторів і
автомобілів»(виготовлення та встановлення нових воріт, транспортування с.г.техніки,
ремонт підлоги), «Ремонту машин і обладнання»;
– здійснений ремонт та облаштування гаража для автомобілів, побілка стін, заміна
скла лабораторії діагностування;
– ремонт та облаштування приміщення для занять із с.г машин в лабораторному
корпусі №2 – 584 грн.;
– Виготовлено та встановлено стелажі в архів коледжу, стоянку для велосипедів;
– зрізані аварійні дерева біля лабораторного корпусу № 2 та біля гуртожитку;
– придбано вимірювальні інструменти, прилад КИ-1093 для перевірки
автотракторного обладнання, обладнання для робочих місць, кутову шліфувальну машину,
краскопульт на суму 5750 грн.
Проведений поточний ремонт аудиторій на суму 6200 грн.
Спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок
в агропромисловому комплексі", "Монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва", "Обслуговування комп'ютерних систем і
мереж"
Придбано:
 Силова та освітлювальна апаратура в навчально-лабораторний корпус на суму
3080 грн;
 Опалювальні батареї в навчально-лабораторний корпус на суму 10000 грн.;
 Обладнання для робочих місць (блок керування симісторами і тиристорами,
монтажне обладнання тощо) на суму 3140 грн.
 Змонтовані нові робочі місця з вивчення SCADA системи;
 Придбано матеріали (6440 грн.) та здійснений монтаж силової та освітлювальної
мережі третього поверху гуртожитку.
Проведені роботи з відновлення кабельної лінії, прокладання та монтаж нової
кабельної лінії до навчально-лабораторного корпусу на суму 8330 грн.
Проведений поточний ремонт аудиторій №206, 216, 255, 224 на суму 3800 грн.
Здійснено унаочнення ауд №129 на суму 3720 грн.
Придбано навчальної літератури на суму 3065 грн.
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Спеціальність "Бухгалтерський облік"
Здійснено:
 замінено освітлення в кабінеті організації тв. планування виробництва на суму
2600 грн,
 придбано меблі в 3 кабінети іноземної мови, історії, математики, препараторську з
хімії на суму 26800 грн;
 навчальної літератури (в тому числі загальноосвітньої) на суму 20912 грн.
 інвентар та обладнання на суму 1117 грн.
 придбано мультимедійний проектор кабінет іноземної мови.
Проведений поточний ремонт аудиторій на суму 1820 грн.
Спеціальність "Організація перевезень і управління на автотранспорті"
Оновлено стенди (№ 115,120) на суму 600 грн.
Придбано методичної літератури на суму 675 грн.
Замінені двері в лабораторії з правил дорожнього руху, організації перевезень на суму
6000 грн.
Придбано мультимедійний проектор в ауд №111 з організації перевезень.
Проведений поточний ремонт аудиторій на суму 1500 грн.
Загальні дані про матеріально-технічну базу інституту та об´єктів, виділених для
користування коледжем наведені в таблиці 4.2.1.
Таблиця 4.10.1.
Відомості про навчально-матеріальну базу
Об'єкти навчально-матеріальної бази
1. Навчальні корпуси, кількість
2. Гуртожитки / кількість місць
3. Навчальні лабораторії та навчальні корпуси
- загальна площа, м2
- навчальна площа, м2
- на одного студента, м2
4. Лабораторії, кількість
5. Кабінети, кількість
6. Учбові полігони, кількість
7. Навчально-виробничі майстерні, кількість
8. Спортивний зал (площа м2)

Показники
2
1/180

9. Стадіон (площа м2)

1/ (2366) *

12445,9
9761,4
19,3
39*
16*
2*
1*
4(2690) *

10. Спортивний майданчик (площа м2)
5/(2104) *
11. Актовий зал (кількість місць)
1(450) *
12. Пункти харчування:
1(200) *
- їдальня (посадкових місць)
1(30) *
- буфет (посадкових місць)
13. Читальний зал (кількість місць)
2(115) *
14.Читальний зал у гуртожитку (кількість місць)
15. Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів
7(67)
16. Комп’ютерні класи у гуртожитку, кількість класів,
–
кількість комп’ютерів
17. Інформаційно-видавничий центр
1*
18. Клас для дистанційної освіти
3*
19. Медичний пункт
1*
* об´єкти використовуються спільно з ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний
інститут"
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5. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
5.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Чисельність студентів станом на 1 січня 2017 р. становить 539 осіб.
За державним замовленням навчаються 380 осіб, з них:
 за денною формою – 380 осіб;
 за заочною - 0 осіб.
За контрактом навчаються 159 осіб, з них:
 за денною формою 117 осіб;
 за заочною 42 осіб.
Із загального числа студентів:
- молодших спеціалістів 539 осіб (100 % від загальної кількості);
- бакалаврів 0 осіб (0 % від загальної кількості);
- спеціалістів 0 осіб (0 % від загальної кількості).
За денною формою навчається 497 осіб (92,2 % від загальної кількості), у т.ч. молодших
спеціалістів 497 осіб (92,2 %), бакалаврів 0 (0 %), спеціалістів 0 (0 %).
За заочною формою навчається 42 осіб (8 %), в т.ч. молодших 42 осіб (8 %),
бакалаврів 0 ( 0 %), спеціалістів 0 (0 %).
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. 5.10.1- 5.10.3.
Протягом року було відраховано 9 студентів за неуспішність. Інформація про кількість
студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну навчання за
неуспішність, наведена в табл. 5.10.4.
Протягом року було поновлено на навчання 11 студентів, з них 1 за державним
замовленням. Інформація про кількість студентів поновлених на навчання наведена в
табл. 5.10.9, 5.10.10.
У 2016 р. було зараховано на навчання на 1 курс за усіма формами фінансування і
навчання всього 185 осіб, у т.ч. за скороченим терміном 26 осіб, що у порівнянні з 2015 р.
складає 121 %.
У 2016 р. за державним замовленням на денну форму навчання було зараховано
109 осіб, що у порівнянні з 2015 р. складає 98 %.
У т.ч.:
- за ОКР «Молодший спеціаліст» 109 осіб;
- за ОКР «Бакалавр» 0 осіб;
- за ОКР «Спеціаліст» 0 осіб.
На заочну форму навчання за державним замовленням зараховано 0 осіб, у т.ч.:
- за ОКР «Молодший спеціаліст» 0 осіб;
- за ОКР «Бакалавр» 0 осіб;
- за ОКР «Спеціаліст» 0 осіб.
У 2016 р. за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб було зараховано всього
78 осіб, що у порівнянні з 2015 р. складає 60,3 %. У тому числі:
 на денну форму навчання зараховано 54 особи, у т.ч.:
- за ОКР «Молодший спеціаліст» 54 осіб;
- за ОКР «Бакалавр» 0 осіб;
- за ОКР «Спеціаліст» 0 осіб.
На заочну форму навчання зараховано всього 24 особи, у т.ч.:
- за ОКР «Молодший спеціаліст» 24 особи;
- за ОКР «Бакалавр» 0 осіб;
- за ОКР «Спеціаліст» 0 осіб.
Інформація про загальну кількість студентів, прийнятих на навчання у 2016 р. за
державним замовленням і за кошти юридичних і фізичних осіб наведена у табл. 5.10.5-5.10.7.
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Із загальної кількості зарахованих студентів сільська молодь становить 112 осіб, що
складає 60 % від загальної кількості зарахованих, табл. 5.10.8.
Середній конкурс вступників на денну форму навчання у розрізі ОКР склав 3,1, таблиці
5.10.11-5.10.12.

19

Всього
(8+9+10)

Жінок

Чоловіків

42

0

42

191

25

-

-

-

-

-

0

65

-

-

-

-

90

19

0

19

-

-

-

-

-

55

55

1

54

-

-

-

-

74

17

17

11

6

-

-

-

-

-

Всього
(2+3+4)

Жінок

5
53

6
0

7
53

8

96

96

0

96

25

25

0

65

65

19

20

9

Спеціаліст

42

4

Бакалавр

14

3

Молодший
спеціаліст

13

2
53

Чоловіків

12

Спеціаліст

11

Бакалавр

1
208 «Агроінженерія»
5.10010201
«Експлуатація та ремонт
машин і обладнання
АПВ»
141 «Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології»
5.05020201 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
засобів і систем
автоматизації
технологічного
виробництва»
071 «Облік і
оподаткування»

Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+11)

10

Кількість слухачів
підготовчого
відділення

Таблиця 5.10.1.
Загальна кількість студентів станом на 01.01.2017р.
Форми навчання
Денна
Заочна
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5.03050901
«Бухгалтерський облік»
123 «Комп’ютерна
інженерія»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем і
мереж»
275 «Транспортні
технології»
5.07010102 «Організація
перевезень і управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

24

24

20

4

41

29

29

4

25

-

59

59

10

49

88

15

15

4

11

-

40

40

3

37

55

497

497

53

444

539
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Таблиця 5.10.2.

72

72

72

19

19

19

56

56

56

17

17

17

52

52

52

10

10

10

19

19

19

15

15

15

45

45

45

15

15

15

22

Всього
(6+7+8)

0

Спеціаліст

33

Бакалавр

33

Спеціаліст

Молодший
спеціаліст

Разом
по
денній і
заочній
формах

Всього
(2+3+4)

208 «Агроінженерія»
5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ»
141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
151 «Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології»
5.05020201 «Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і
систем автоматизації
технологічного
виробництва»
071 «Облік і
оподаткування»
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»
123 «Комп’ютерна
інженерія»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем
і мереж»
275 «Транспортні
технології»

Бакалавр

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Кількість студентів, які навчаються за держзамовленням
Форми навчання
Денна
Заочна

(5+9)
33

5.07010102
«Організація
перевезень і
управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

27

27

27

380

380

380
Таблиця 5.10.3.

208 «Агроінженерія»
5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ»
141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
151 «Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології»
5.05020201 «Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і
систем автоматизації
технологічного
виробництва»
071 «Облік і
оподаткування»
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»
123 «Комп’ютерна
інженерія»

24

18

18

42

6

6

-

-

6

9

9

-

-

9

2

2

-

-

2

3

3

-

-

3

7

7

-

-

7

5

5

-

-

5

14

14

-

-

14

23

Спеціаліст

24

Бакалавр

24

Молодший
спеціаліст

24

Всього
(2+3+4)

20

Спеціаліст

20

(5+9)
44

Бакалавр

Разом
по
денній і
заочній
формах

Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Всього
(6+7+8)

Кількість студентів, які навчаються за контрактом
Форми навчання
Денна
Заочна

5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем
і мереж»
275 «Транспортні
технології»
5.07010102
«Організація
перевезень і
управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

14

14

-

-

14

0

0

-

-

0

13

13

-

-

13

117

117

42

42

159

5.10010201
«Експлуатація та ремонт
машин і обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж, обслуговування
та ремонт електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж, обслуговування
та ремонт засобів і систем
автоматизації
технологічного
виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський облік»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем і
мереж»
5.07010102
«Організація перевезень і
управління на
автомобільному транспорті»
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Таблиця 5.10.4.
Кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну
навчання за неуспішність
Форми навчання
Разом
Денна
Заочна
по
денній і
заочній
Спеціальність
формах
(5+9)

2

2

1

1

3

4

4

-

-

4

2

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

1

1

9

24

Таблиця 5.10.5.

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

10

повний термін

9

всього

за скороченим
терміном

8

спеціаліст

за скороченим
терміном

повний термін

7

бакалавр

14

15

16

17

18

19

20

Разом
по
денній
і
заочній
формах
(11+21)

1

2

3

4

11

12

13

21

22

53

28

25

53

24

24

24

77

25

25

-

25

-

-

-

25

1

-

-

1

-

-

-

1

19

19

-

19

-

-

-

19

17

17

-

17

-

-

-

17

29

29

-

29

-

-

-

29

1

-

1

1

-

-

-

1

15

15

-

15

-

-

-

15

160

133

27

160

24

24

24

184

Всього

повний термін

всього

6

Молодший
спеціаліст

всього

за скороченим
терміном

5

Всього (2+5+8)

повний термін

спеціаліст

всього

за скороченим
терміном

бакалавр

208 «Агроінженерія»
141 «Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології»
071 «Облік і
оподаткування»
123 «Комп’ютерна
інженерія»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем і
мереж»
275 «Транспортні
технології»
РАЗОМ

Спеціальність

повний термін

Молодший
спеціаліст

Всього (12+15+18)

Загальна кількість студентів, прийнятих на навчання у станом на 01.01.2017 р.
Форми навчання
Денна
Заочна

25

Таблиця 5.10.6.
Прийом студентів за державним замовленням у 2016 р.
Форми навчання

за
скороченим
терміном
Всього
(12+15+18)

повний
термін
за
скороченим
терміном

повний
термін
за
скороченим
терміном
Всього (2+5+8)

Разом
по денній
і заочній
формах
(11+21)

20

13

33

33

19

19

-

19

19

17

17

-

17

17

10

10

-

10

10

15

15

-

15

15

15

15

-

15

15

109

96

13

109

109

7

8

9

10

26

11

12

13

14

15

16

17

повний
термін

33

6

всього

5

всього

4

повний
термін

3

всього

2

всього

повний
термін
за
скороченим
терміном

спеціаліст

всього

208 «Агроінженерія»
141 «Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології»
071 «Облік і
оподаткування»
123 «Комп’ютерна
інженерія»
275 «Транспортні
технології»
РАЗОМ

заочна
бакалавр

Молодший
спеціаліст

за
скороченим
терміном

1

Всього

Спеціальність

спеціаліст

повний
термін

Молодший
спеціаліст

за
скороченим
терміном

денна
бакалавр

18

19

20

21

22

Таблиця 5.10.7.
Прийом студентів на навчання за контрактом у 2016 р.
Форми навчання
денна

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

14

15

16

17

18

19

20

Всього (12+15+18)

всього

спеціаліст

за скороченим
терміном

10

бакалавр

Разом
по денній
і заочній
формах
(11+21)

1

2

3

4

11

12

13

21

22

208 «Агроінженерія»
141 «Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних установок
в АПК»
151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології»
071 «Облік і оподаткування»
123 «Комп’ютерна
інженерія»
5.05010201 «Обслуговування
комп'ютерних систем і
мереж»
275 «Транспортні
технології»
РАЗОМ

22

9

13

22

24

24

24

44

6

6

-

6

-

-

-

6

1

-

1

1

-

-

-

1

2

2

-

2

-

-

-

2

7

7

-

7

-

-

-

7

14

14

-

14

-

-

-

14

1

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

54

39

15

54

24

24

24

78

Спеціальність

Всього

повний термін

9

заочна

Молодший
спеціаліст

всього

8

Всього (2+5+8)

7

за скороченим
терміном

6

повний термін

за скороченим
терміном

5

всього

повний термін

спеціаліст

всього

бакалавр

за скороченим
терміном

повний термін

Молодший
спеціаліст

27

Таблиця 5.10.8.
Прийом сільської молоді до бакалаврату за державним замовленням
Денна
Заочна
Спеціальність
Разом
форма
форма
РАЗОМ

РАЗОМ

6

6

28

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Таблиця 5.10.9.
Кількість студентів поновлених та переведених на навчання за державним
замовленням
Форми навчання
Денна
Заочна
Разом
по
денній і
заочній
Спеціальність
формах
(5+9)
5.10010201
«Експлуатація та
2
2
2
ремонт машин і
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування та
2
2
2
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і
систем автоматизації
технологічного
виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»
5.05010201
«Обслуговування
1
1
1
комп'ютерних систем
і мереж»
5.07010102
«Організація
перевезень і
1
1
1
управління на
автомобільному
транспорті»
6

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Таблиця 5.10.10.
Кількість студентів поновлених та переведених на навчання за контрактом
Форми навчання
Разом
Денна
Заочна
по
денній і
заочній
Спеціальність
формах
(5+9)
5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і
систем автоматизації
технологічного
виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем
і мереж»
5.07010102
«Організація
перевезень і
управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

6

6

5

5

11

2

2

-

-

2

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

5

5

14

Таблиця 5.10.11.
Конкурс абітурієнтів на денну форму навчання у розрізі напрямів, спеціальностей
Спеціальність
На держбюджет
ОКР «Молодший спеціаліст»
208 «Агроінженерія»
2,9
141 «Електроенергетика, електротехніка та
2,6
електромеханіка»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
3,0
технології»
29

071 «Облік і оподаткування»
123 «Комп’ютерна інженерія»
275 «Транспортні технології»
СЕРЕДНІЙ

2,8
4,8
2,0
3,1
ОКР «Бакалавр»
-

СЕРЕДНІЙ
ОКР «Спеціаліст»

3,1

СЕРЕДНІЙ
СЕРЕДНІЙ по ВП

Таблиця 5.10.12.
Конкурс абітурієнтів на заочну форму навчання у розрізі напрямів, спеціальностей
Спеціальність
На держбюджет
ОКР «Молодший спеціаліст»
208 «Агроінженерія»
СЕРЕДНІЙ
ОКР «Бакалавр»
СЕРЕДНІЙ
ОКР «Спеціаліст»
СЕРЕДНІЙ
СЕРЕДНІЙ по ВП
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Підрозділ здійснює підготовку фахівців за 6 спеціальностями освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».
01.09.2006 запроваджено кредитно-модульну систему навчання та контролю знань
студентів на ОПП підготовки молодших спеціалістів за денною формою навчання.
З 02.01.2011 запроваджено кредитно-модульну систему навчання та контролю знань
студентів на ОПП підготовки молодших спеціалістів за заочною формою навчання.
Згідно з вимогами кредитно-модульної системи сформовано навчально-методичні
комплекси дисциплін на ОПП підготовки молодших спеціалістів. Запроваджено тестові
технології поточного, проміжного, залишкового контролю знань студентів, у т.ч. із
застосуванням ПК.
Відповідно до вимог кредитно-модульної системи щодо організації навчального
процесу сформовано документацію відділення технічно-енергетичних систем та засобів
автоматизації, відділення економіки, логістики та інформаційних систем, навчальнометодичного відділу, циклових комісій.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний коледж» та з метою підвищення якості підготовки фахівців
запроваджено систему контролю якості освіти, яка включає контрольні заходи адміністрації
(відвідування занять, відкриті заняття), зрізи рівня залишкових знань, проміжну атестацію
знань студентів, анкетування студентів та викладачів тощо.
У 2016 р. успішно проведено ліцензування щодо розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійно-технічної освіти з 8 професій (наказ МОН України № 1404л
від 06.07.2016): 4112 Оператор комп'ютерного набору; 4115 Секретар керівника (організації,
підприємства, установи); 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування; 7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка); 7231 Слюсар з ремонту автомобілів; 8322 Водій автотранспортних засобів
(категорія "В", "С"); 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А").,
табл. 6.10.1.
В коледжі діє рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників, відділень,
циклових комісій.
Для забезпечення функціонування коледжу розроблено 3 положення з організації
навчально-виховного процесу та 3 положення з організації роботи структурних підрозділів.
За звітний період проведено: 3 семінари, третю регіональну науково-методичну
конференцію науково-педагогічних, педагогічних працівників та науковців з питань
організації навчально-виховного процесу, студентську науково-практичну конференцію
«Вклад України в перемогу», науково-практичну конференцію «Дух, що тіло рве до бою»,
присвячену 160-річчю до дня народження І. Франка, Всеукраїнську студентську науковопрактичну конференцію «Професійне становлення фахівця: традиції та нові підходи»,
Всеукраїнську науково-практичну конференцію педагогічних і науково-педагогічних
працівників, науковців та молодих учених «Проблеми та методи підготовки
висококваліфікованих фахівців: виклики часу».
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» у комплексі з НУБіП
України, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» реалізує ступеневу
підготовку фахівців за узгодженими навчальними планами, у т.ч. за скороченими термінами
навчання.
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Таблиця 6.10.1.
Напрями і спеціальності підготовки фахівців, ліцензовані, акредитовані
у 2015-2016 навчальному році
Шифр та
найменування
галузі знань

Напрям, спеціальність, шифр та назва

Розширення провадження освітньої
діяльності ВП НУБіП України
«Ніжинський
агротехнічний
коледж» у сфері професійнотехнічної освіти:
– 4112 Оператор комп'ютерного
набору;
– 4115
Секретар
керівника
(організації,
підприємства,
установи);
– 7241 Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування;
– 7242 Слюсар з контрольновимірювальних
приладів
та
автоматики (електромеханіка);
– 7231
Слюсар
з
ремонту
автомобілів;
– 8322 Водій автотранспортних
засобів (категорія "В", "С");
– 7233
Слюсар
з
ремонту
сільськогосподарських машин та
устаткування;
– 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорія "А").
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Ліцензовано чи
акредитовано
Ліцензовано
(наказ МОН
України
№ 1404л
від 06.07.2016)

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 й ринку праці.
Вона забезпечує здобуття бажаної кваліфікації чи її підвищення за певним напрямом
професійного спрямування або спеціальністю і базується на відповідних освітньопрофесійних 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 університету полягає в тому, що вона дає
можливість відібрати найбільш здібних студентів ВП НУБіП України "Ніжинський
агротехнічний коледж" і рекомендувати їх на навчання у базовому закладі (м. Київ) та
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут".
У НУБіП України створені робочі групи з уніфікації навчально-методичного
забезпечення підготовки фахівців за ступеневою системою "Молодший спеціаліст" –
"Бакалавр". Розроблені єдині плани підготовки молодших спеціалістів у розрізі напрямів
(спеціальностей) ВНЗ НУБіП України, продовжується розробка уніфікованого навчальнометодичного забезпечення.
У 2016 році 26 випускників ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж"
продовжили навчання за ОКР "Бакалавр" у НУБіП України за денною і 3 випускники за
заочною формами навчання, у 2015 році – 29 і 10 відповідно.
67 випускників ОКР "Молодший спеціаліст" продовжили навчання за ОКР "Бакалавр" у
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" за денною і 25 випускників за
заочною формами навчання, у 2015 році – 64 за денною та 4 за заочною формами навчання.
Загалом 29 випускників продовжили навчання за ступеневою системою за
ОКР "Бакалавр" у НУБіП України та 92 у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний
інститут", у 2015 році – 39 осіб у НУБіП України та 68 особи у ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут".
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6.1.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» разом з ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний інститут» та 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. Погоджено також навчальні плани
підготовки бакалаврів за скороченим терміном.
У 2016 р.:
 продовжили навчання у ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
за денною формою навчання 67 випускників, з них молодших спеціалістів на ОПП
бакалаврів 67 осіб, бакалаврів на ОПП спеціалістів 0 осіб;
 продовжили навчання у ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
за заочною формою навчання 25 випускників, з них молодших спеціалістів на ОПП
бакалаврів 25 особи, бакалаврів на ОПП спеціалістів 0 осіб.
У 2016 р. за ступеневою системою продовжили навчання у базовому закладі (м.Київ)
НУБіП України:
 за денною формою навчання 26 випускників, з них молодших спеціалістів на
програмах підготовки бакалаврів – 26, бакалаврів на ОПП магістрів – 0 осіб; в аспірантурі –
0 осіб;
 за заочною формою навчання 3 випускники, з них молодших спеціалістів на
програмах підготовки бакалаврів – 3, бакалаврів на ОПП магістрів – 0 осіб; поступили на
навчання в аспірантурі – 0 осіб.
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6.2. Організація, реорганізація факультетів (відділень), кафедр (циклових комісій),
лабораторій
6.2.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Назви структурних підрозділів коледжу приведені у відповідність до вимог:
Бухгалтерія → Бухгалтерська служба
Планово-фінансовий відділ → Фінансово-економічна служба
Відділ кадрів → Підрозділ по роботі з кадрами
Юридичний відділ → Юридична служба
Відділ з охорони праці → Підрозділ з охорони праці та пожежної безпеки
Навчально-методичний відділ → Навчально-методичний підрозділ
Відділ з працевлаштування та розподілу випускників → Підрозділ сприяння
працевлаштуванню
Відділ технічних засобів навчання та дистанційної освіти → Центр комп’ютерних технологій
та інформаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу
Господарський відділ → господарський підрозділ
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6.3. Організація практик студентів
6.3.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж використовує базу для проведення навчальних
практик – лабораторії та кабінети навчальних корпусів, навчально-науково-виробничий
підрозділ (ННВП) ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»:
– навчально-виробничі лабораторії: рослинництва; тваринництва; переробки
сільськогосподарської
продукції;
технічного
і
технологічного
обслуговування;
діагностування і ремонту, якості сільськогосподарської продукції; ведення фермерського
господарства; лабораторія автоматизованих і механізованих процесів у тваринництві;
двигунів внутрішнього згорання тракторів і автомобілів; електричного та електронного
обладнання с.-г. техніки; тракторів і автомобілів;
– лабораторія діагностування і ремонту (навчально-виробнича майстерня) площею
1176 м2 з відділеннями: слюсарне, механічне, ковальське, зварювальне, ремонту двигунів
внутрішнього згорання, шліфування колінчастих валів, ремонту паливної апаратури, ремонту
електрообладнання автотракторної техніки, пункту технічного обслуговування автомобілів.
Згідно з договорами, виробничі практики проводяться на провідних підприємствах, а
саме: в м. Ніжині – ВАТ «Ніжинський механічний завод», НВК «Прогрес»,
ВАТ «Ніжинський хліб», ЗАТ «Ніжинський молокозавод», ЗАТ «Ніжинський консервний
завод», ТОВ «АТП-Відродження», ТОВ «Ніжин Агро»; основні бази виробничих практик
області – СТОВ «Дружба-Нова», с.Озеряни Варвинського р-ну; СТОВ АПК «Злагода»,
с.Дорогінка Ічнянського р-ну; ТОВ «Носівка Агро», м.Носівка, ТОВ «Український-АграрнийСоюз» Ніжинського р-ну, ТОВ «Земля і Воля», м.Бобровиця, СПОП «Ксена» с. Ксена
Ніжинського р-ну, ПАТ «Кремінь» смт.Парафіївка Ічнянського р-ну, ТОВ «Пассервіс» м. Ніжин,
ТОВ АПК «Магнат» Ніжинського р-ну, ТОВ «Плиски – Агро» с. Плиски Борзнянського р-ну,
ТОВ «АТП-1208» Ніжинського р-ну.
Навчально-методичне забезпечення практичного навчання
Для всіх навчальних та виробничих практик розроблено навчально-методичні
комплекси, до складу яких входять: програми, щоденники-звіти тощо.
У 2016 році підготовлено навчальні матеріали для проведення практик:
1. Оновлено «Положення про практичне навчання студентів у ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний коледж».
2. Оновлені наскрізні програми практичної підготовки для спеціальностей 5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», 5.10010102
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05020201 «Монтаж, обслуговування
засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», 5.07010102 «Організація
перевезень і управління на автомобільному транспорті», 5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж».
3. Оновлено методичні рекомендації для технологічної та переддипломної практик
для спеціальностей 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва», 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі», 5.03050901 «Бухгалтерський
облік», 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного
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виробництва», 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному
транспорті», 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
4. Укладені договори з провідними агропромисловими підприємствами області про
проходження студентами виробничих та навчальних практик.
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6.4. Науково-методична робота та впровадження інформаційних технологій в
навчальний процес
6.4.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Видання навчально-методичної літератури.
За звітний період викладачами видано:
 0 підручників, посібників з грифом МОН України;
 0 підручників, посібників з грифом МАПП України;
 13 методичних розробок за рекомендацією кафедр НУБіП України, інших
ВНЗ ІІІ-ІV р.а.;
 0 посібників за рекомендацією НМЦ АО;
 1 підручник та 16 посібників за рекомендацією кафедр НУБіП України, інших
ВНЗ ІІІ-ІV р.а.;
 25 методичних розробок за рекомендацією закладу;
 створено 97 навчальних мультимедійних розробок і 0 комп’ютерних програм;
Подано до НМЦ АО на конкурс «Педагогічні інновації» 29 конкурсних методичних
матеріалів.
Інформація про методичні розробки викладачів подана в таблицях і додатках.
У 2016 р. 4 педагогічних працівника брали участь у семінарах, організованих
НМЦ АО.
Стан розробки навчально-методичних комплексів.
Станом на 01.12.2016 сформовано навчально-методичні комплекси усіх дисциплін за
ОКР «Молодший спеціаліст» усіх спеціальностей та форм навчання.
Створено 83% від загальної кількості електронних варіантів НМК дисциплін,
наповнено на 84 % єдина база навчальних матеріалів на основі платформи «Moodle».
Розроблено 21 електронний навчальний курс дисциплін, які викладаються молодими
викладачами.
Розроблено НМК курсового і дипломного проектування та практичного навчання,
2 наскрізні програми практик, 1 методична рекомендація з проходження виробничої
переддипломної практики студентами.
В структурних підрозділах (навчальний
підрозділ, відділення) сформовано
навчально-методичну документацію для усіх спеціальностей у відповідності до вимог НУБіП
України.
Результати впровадження системи контролю якості освіти.
Для контролю за навчальним процесом проведено:
 35 відкритих занять,
 взаємовідвідувань 92 заняття,
 37 зрізів залишкових знань студентів за результатами екзаменаційних сесій,
охоплено 37 екзаменів ОКР «Молодший спеціаліст.
Проводились перевірки стану практичної підготовки ОКР «Молодший спеціаліст»,
анкетування студентів 2-4 курсів «Навчальний заклад очима студентів».
Надано методичні рекомендації щодо виконання дипломних проектів, перевірено їх
якість за допомогою програми WCopifind 2.7 перевірки на плагіат.
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Кількість виданої навчально-методичної літератури
згідно переліку, додаток 1
Таблиця 6.4.10.1.
Підручників
(посібників)
грифом
МОН
України

підручників
(посібників)
з грифом
МАПП
України

напр. 1(2)

напр. 2(3)

-

-

навчальних
посібників за
рекомендацією
НМЦ АО

методичних
розробок за
рекомендацією
НМЦ АО

методичних
розробок за
рекомендацією
вчених рад,
кафедр НУБіП
України, інших
ВНЗ

методичних
розробок за
рекомендацією
ВНЗ

-

-

13

25

Підготовка навчально-методичної літератури в електронній формі
згідно переліку, додаток 1
Таблиця 6.4.10.2.
Підручники,
навчальні
посібники
(к-сть)
17

Методичні
розробки
(к-сть)

Цикл лекцій з
дисципліни
(к-сть)

WEBсторінок
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15

-

Методичні
рекомендації з
дипломного
проектування
3

Програми
практик

3

Таблиця 6.4.10.3.
Кількість мультимедійних та комп’ютерних програм,
розроблених у 2016 р.
Комп’ютерних програм, шт.,
у т. ч.
Мультимедійних
програм, шт.
навчаючих контролюючих довідкових розрахункових
97

-

-

-
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-

АРМ
фахівця
-

6.5. Випуск та працевлаштування студентів
6.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Загальна кількість випускників у 2016 р. становить 163 особи. У т.ч.:
- за державним замовленням, 108 осіб, що складає 66,3 % від загального випуску. З них:
 денної форми навчання 108 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст» 108 осіб, ОКР
«Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Спеціаліст» 0 осіб;
 заочної форми навчання 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст» 0 осіб, ОКР
«Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Спеціаліст» 0 осіб, табл. 6.5.10.2.
- за контрактом, 55 осіб, що складає 33,7 % від загального випуску. З них:
 денної форми навчання 42 осіб, ОКР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший
спеціаліст» 42 осіб, ОКР «Спеціаліст» 0 осіб;
 заочної форми навчання 13 осіб, ОКР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший
спеціаліст» 13 осіб, ОКР «Спеціаліст» 0 осіб табл. 6.5.10.3.
У порівнянні з попереднім роком загальна кількість випускників зменшилась на 8 (6%), з
них ОКР «Молодший спеціаліст» зменшилась на 8 (6%), ОКР «Бакалавр» збільшилась
(зменшилась) на 0 (0 %), ОКР «Спеціаліст» збільшилась (зменшилась) на 0 осіб ( 0 %).
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, складає 4 особи, що складає 2,5 %
від загального випуску. З них:
 денної форми навчання 4 особи, ОКР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст»
4 особи, ОКР «Спеціаліст» 0 осіб;
 заочної форми навчання 0 осіб, ОКР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст»
0 осіб, ОКР «Спеціаліст» 0 осіб табл. 6.5.10.5.
У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою,
однакова (0 %).
Кількість студентів, які склали Державний іспит, захистили дипломний проект на «4» і
«5», становить 78 осіб, що складає 48 % від загального випуску. З них:
 денної форми навчання 73 осіб, ОКР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст»
73 осіб, ОКР «Спеціаліст» 0 осіб;
 заочної форми навчання 5 осіб, ОКР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст»
5 осіб, ОКР «Спеціаліст» осіб табл. 6.5.10.7.
У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які склали Державний іспит,
захистили дипломний проект на «4» і «5», зменшилась на 22 (10 %).
Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома, складає:
 за денною формою навчання 3,6, на ОКР «Бакалавр» 0, на ОКР «Молодший
спеціаліст» 0, ОКР «Спеціаліст» 0;
 за заочною формою навчання 3,1, на ОКР «Бакалавр» 0 на ОКР «Спеціаліст» 0 , табл.
6.5.10.4.
Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємства складає 12 осіб за
денною формою навчання, на ОКР «Бакалавр» 0, на ОКР «Спеціаліст» 0, табл. 6.5.10.6.
Кількість замовлень з виробництва на випускників денної форми навчання наведена у
табл. 6.5.10.8. У порівнянні з попереднім роком кількість замовлень зменшилась на 21 (21%).
Кількість випускників денної форми навчання працевлаштованих за фахом наведена у
табл. 6.5.10.9. У порівнянні з попереднім роком їх кількість зменшилась на 7 (21 %).
Кількість випускників, які продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації склала
124 особи, що складає 76 % від загального випуску.
З них випускників: денної форми навчання 120 осіб, (80 %), заочної форми навчання
4 особи (31 %);
молодших спеціалістів 124 особи (76 %), бакалаврів 0 особи ( 0 %),
У 2016 р. продовжили навчання у НУБіП України 29 осіб, у т.ч. на ОПП: «Бакалавр» - 29, з
них 26 особи денної форми навчання, «Магістр» 0 осіб, з них 0 денної форми навчання.
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Таблиця 6.5.10.1.
Загальна кількість випускників у 2016 р.
Форми навчання

13

74

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж, обслуговування та ремонт
засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський облік»
5.05010201
«Обслуговування комп'ютерних
систем і мереж»
5.07010102
«Організація перевезень і управління
на автомобільному транспорті»
РАЗОМ

11

Бакалавр

3

10

Молодший
спеціаліст

2

Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію

Всього
(2+3+4)

Бакалавр

1

Разом
по денній і
заочній формах
(5+9)

заочна

Спеціаліст

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Денна

4

5

6

7

8

9

61

61

13

17

17

-

-

18

18

20

20

17

17

17

150

150

41

18

-

-

-

-

20
17

17

17

17

13

13

163

Таблиця 6.5.10.2.
Кількість випускників у 2016 р., які навчались за державним замовленням
Форми навчання
Спеціальність

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

заочна

Молодший
Спеціаліст

денна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж, обслуговування та ремонт
засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський облік»
5.05010201
«Обслуговування комп'ютерних
систем і мереж»
5.07010102
«Організація перевезень і управління
на автомобільному транспорті»
РАЗОМ

Разом
по денній і
заочній
формах
(5+9)

Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію

10

11

32

32

32

14

14

14

18

18

18

14

14

14

14

14

14

16

16

16

108

108

108
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Таблиця 6.5.10.3.

Молодший
Спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

Кількість випускників у 2016 р., які навчались за контрактом
Форми навчання

Разом
по денній і
заочній
формах
(5+9)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

денна
Спеціальність
1
5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж, обслуговування та ремонт
засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський облік»
5.05010201
«Обслуговування комп'ютерних
систем і мереж»
5.07010102
«Організація перевезень і управління
на автомобільному транспорті»
РАЗОМ

Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію
11

13

42

заочна

29

29

13

3

3

-

-

0

0

6

6

3

3

1

1

42

42

0

-

-

-

-

6
3

-

43

3

1

-

-

55

Таблиця 6.5.10.4.

5.10010201
«Експлуатація та ремонт
машин і обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж, обслуговування та
ремонт засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський облік»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем і
мереж»
5.07010102
«Організація перевезень і
управління на автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

3,5

3,1

3,4

-

3,6

-

3,9

-

3,6

-

3,7

-

3,6

3,1

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Спеціаліст

Спеціальність

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Середній бал з дисциплін,
що входять у додаток до диплома випускників 2016 р.
Форми навчання
денна
Заочна

Таблиця 6.5.10.5.
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою
Форми навчання

5.10010201
«Експлуатація та ремонт
машин і обладнання
АПВ»

5
-

44

Всього
(6+7+8)

4

Спеціаліст

3

Бакалавр

Спеціаліст

2
-

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

1

заочна
Всього
(2+3+4)

Спеціальність

Молодший
Спеціаліст

денна

6

7

8

9

Разом
по
денній і
заочній
формах
(5+9)
10
-

5.10010102
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і систем
автоматизації
технологічного
виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський облік»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем і
мереж»
5.07010102
«Організація перевезень
і управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

4

4

4

5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

1

Молодший
спеціаліст

Таблиця 6.5.10.6.
Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємств або отримали
рекомендації ДЕК на впровадження
Форми навчання
Разом
денна
заочна
по
Спеціальність
денній і
заочній
формах
2

3

4

5

6

7

8

9

5

5

–

3

3

45

(5+9)
10

–

5

3

5.05020201
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і
систем автоматизації
технологічного
виробництва»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем і
мереж»
5.07010102
«Організація
перевезень і
управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

1

1

1

2

2

2

1

1

1

12

12

12

5

32

7

7

-

-

7

9

9

-

-

9

9

9

-

-

9

46

Всього
(6+7+8)

5

Спеціаліст

27

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

27

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і
систем автоматизації
технологічного
виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Таблиця 6.5.10.7.
Кількість студентів, які склали державний іспит, захистили дипломний проект
(роботу) на “4” і “5”
Форми навчання
денна
заочна
Разом
по денній
і заочній
формах
Спеціальність
(5+9)

5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних систем
і мереж»
5.07010102
«Організація
перевезень і
управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

8

8

-

-

8

13

13

-

-

13

73

73

5

5

78

Таблиця 6.5.10.8.
Кількість замовлень з виробництва на випускників
денної форми навчання 2016 р.
Молодший
Спеціальність
Бакалавр
Спеціаліст
спеціаліст
5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
24
обладнання АПВ»
5.10010102
«Монтаж, обслуговування та
7
ремонт електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж, обслуговування та
ремонт засобів і систем
6
автоматизації технологічного
виробництва»
5.03050901
8
«Бухгалтерський облік»
5.05010201
«Обслуговування комп'ютерних
9
систем і мереж»
5.07010102
«Організація перевезень і
11
управління на автомобільному
транспорті»
РАЗОМ
65

Всього
24

7

6

8
9

11
65

Таблиця 6.5.10.9.
Кількість працевлаштованих випускників денної форми навчання у 2016 р.

Спеціальність

Молодший
спеціаліст
В т.ч. за
фахом

Всього

5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ»

Бакалавр
Всього

7

В т.ч. за
фахом

Спеціаліст
Всього

В т.ч. за
фахом

Всього
В т.ч. за
фахом

Всього

7

47

5.10010102
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК»
5.05020201
«Монтаж,
обслуговування та
ремонт засобів і
систем
автоматизації
технологічного
виробництва»
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»
5.05010201
«Обслуговування
комп'ютерних
систем і мереж»
5.07010102
«Організація
перевезень і
управління на
автомобільному
транспорті»
РАЗОМ

6

6

3

3

1

1

4

4

2

2

23

23

48

7. ВИХОВНА РОБОТА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ І СПОРТИВНОМАСОВА РОБОТА
7.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Пріоритетним напрямом в організації виховного процесу коледжу є індивідуальний
підхід до виховання кожного студента, стимулювання саморозвитку і самовиховання,
духовного пошуку, створення виховного середовища, залучення студентів до здобутків
духовної і моральної культури нації, формування патріотів та гідних громадян України. Весь
спектр виховної роботи коледжу зосереджений в єдиному комплексному плані та концепції
виховання ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж».
За звітний період в коледжі працювали 3 колективи художньої самодіяльності: гурток
вокального співу, гурток художнього читання, танцювальний ансамбль «Angel», у яких
задіяно близько 37 студентів денної форми навчання.
Ансамбль танцю «Забава» отримав диплом І ступеня на ХХХV Міжнародному
фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2016» у номінації «Хореографія»;
Перестюк Тамара отримала диплом І ступеня на ХХХV Міжнародному фестивалі художньої
творчості «Голосіївська весна – 2016» у номінації «Вокал»; Богут Нікіта отримав диплом
І ступеня на ХХХV Міжнародному фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна –
2016» у номінації «Вокал»; студентський хор «Народне джерело» отримав диплом ІІ ступеня
на ХХХV Міжнародному фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2016» у
номінації «Хорове виконання»; Юскевич Сергій отримав диплом ІІІ ступеня на ХХХV
Міжнародному фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2016» у номінації
«Вокал»; Крутько Ніна отримала диплом ІІІ ступеня на ХХХV Міжнародному фестивалі
художньої творчості «Голосіївська весна – 2016» у номінації «Естрадний вокал»; ансамбль
танцю Angel» отримав диплом за зайняте 1 місце в обласному огляді-конкурсі «Студентська
весна – 2016»; Таран Ангеліна отримала диплом за зайняте 2 місце в обласному оглядіконкурсі «Студентська весна –2016».
Протягом року проведено урочистості до святкових та знаменних дат: з нагоди Дня
знань (посвята в студенти Ніжинського агротехнічного коледжу НУБіП України),
урочистості з нагоди Дня захисника України, Дня працівників освіти, Міжнародного Дня
студента, Дня працівників сільського господарства, дебют першокурсників «Вдалий старт»;
брали участь в урочистій ході, присвяченій 71-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні та 73 річниці визволення Ніжина та України від німецько-фашистських загарбників;
студенти, викладачі та співробітники коледжу прийняли участь у загальноміському мітингуреквієму, присвяченому Дню пам’яті жертв голодомору в Україні.
Брали активну участь у IV Ніжинському міському фестивалі «Його величність,
Ніжинський огірок» (подяка міського голови за активну участь у традиційному фестивалі та
збереження традицій Ніжинської землі); до свята Покрови організовано та проведено
студентську благодійну виставку-ярмарок «Барви осені-2016».
Для студентів коледжу було організовано та проведено інтелектуальні змагання
«Брейн-ринг»; акцію до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, акцію «Віддай цигарку –
візьми цукерку» інші благодійні акції на підтримку дітей з будинку-інтернату; Тиждень
історії під загальноукраїнським гаслом «Незалежність. Від 1991-го – назавжди»; заходи щодо
проведення в 2016 році Року англійської мови; тиждень безпеки дорожнього руху; заходи
щодо проведення навчальному закладі Тижня, приуроченого 160-річчю від дня народження
Івана Франка; заходи щодо проведення Тижня охорони праці; Європейський тиждень
місцевої демократії; заходи щодо проведення Всеукраїнського Тижня права; відкритий
виховний захід до Дня захисника України «Сила нескорених»; привітання до Дня Святого
Миколая; випускаються тематичні стінгазети (виставка плакатів на патріотичну тематику,
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«Безпека на дорозі збереже життя», «Я бачу Європу так…»); екскурсійні поїздки до
м. Києва, м. Кам’янця-Подільського, м. Львова, с. Бреч.
Традиційно навесні та восени проводяться заходи з благоустрою, озеленення та
поліпшення санітарного стану прилеглих територій навколо навчальних корпусів та
гуртожитку.
У 2016 року студентською радою коледжу було організовано та проведено
Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Професійне становлення
фахівця: традиції та нові підходи»; студенти-активісти коледжу стали учасниками
Генеральної асамблеї ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування» з нагоди
Міжнародного Дня студента; студенти коледжу є учасниками наукових гуртків,
Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів, що
проводяться на базі інших навчальних закладів.
До Міжнародного Дня студента організовано конкурс на кращу академічну групу та
конкурс «Студент року», в якому було визначено кращих студентів-переможців в різних
номінаціях; проводяться літературні вечори, тематичні виховні години в академічних групах;
випущено оновлену рекламну поліграфічну продукцію про спеціальності та коледж в цілому;
виготовлено інформаційні стенди.
В закладі функціонують 8 спортивних секцій: баскетбол, волейбол, футбол, гирьовий
спорт, легка атлетика, настільний теніс, шахи, пауерліфтінг, у яких займаються 103 студенти;
для викладачів – група здоров’я.
Протягом звітного періоду в коледжі проведено такі основні заходи фізкультурномасової і спортивної роботи: спартакіада першокурсників з легкоатлетичного кросу, легкої
атлетики, волейболу (жінки), волейболу (чоловіки), баскетболу, футболу, настільного тенісу,
шахів; спартакіада серед мешканців гуртожитку та студентів коледжу з легкоатлетичного
кросу, легкої атлетики, волейболу (чоловіки), баскетболу, футболу, настільного тенісу,
шахів, міні-футболу.
Протягом 2016 року студенти коледжу:
– були учасниками спартакіади ВНЗ І-ІІ р.а. Міністерства освіти і науки України,
спартакіади ВНЗ І-ІІ р.а. ФСТ «Колос», міжвузівських та вузівських змагань;
– стали чемпіонами України з дзюдо (1 місце); чемпіонами України з самбо (2 місце);
чемпіонами України в розділі «Сутичка» (1, 2, 3 місце); чемпіонами України в розділі
«Дуель» (2 місце);
– стали призерами відкритого Чемпіонату м. Києва з пауерліфтингу (1 місце);
відкритого Чемпіонату Чернігівської області з хортингу (1 місце); відкритого Чемпіонату м.
Ніжина з хортингу (1 місце); відкритого Кубку Чернігівської області з хортингу (1 місце);
відкритого Чемпіонату клубу бойових мистецтв «Явора» з боротьби самбо (3 місце);
– стали призерами Всеукраїнського патріотичного вишкільного табору «Нащадки
козацької слави»: воєнізована естафета (1 місце); перетягування канату (2 місце).
– стали призерами обласних змагань ВНЗ І-ІІ р.а. Мінаргополітики України:
з вільної боротьби – 1, 2, 3 місце;
з легкоатлетичного кросу 2000 м – 2 місце;
з легкої атлетики 1500 м – 1 місце;
з легкої атлетики 400 м – 2 місце;
з легкої атлетики 800 м – 3 місце;
з легкої атлетики 200 м – 3 місце;
з легкої атлетики 1500 м – 3 місце;
з баскетболу (юнаки) – 2 місце;
з волейболу (дівчата) – 1 місце;
з волейболу (юнаки) – 2 місце;
з міні-футболу (юнаки) – 2 місце;
з легкоатлетичного кросу – 2 місце;
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з вільної боротьби – 1 місце.
– стали призерами XIX Обласної спартакіади студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:
з легкої атлетики 1500 м – 2 місце;
з легкої атлетики стрибки в довжину – 2 місце;
з легкої атлетики штовхання ядра – 3 місце;
з волейболу (дівчата) – 3 місце.
– стали призерами XX Обласної спартакіади студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:
з легкоатлетичного кросу (юнаки) – 3 місце;
з легкоатлетичного кросу 3000 м – 3 місце;
з шахів – 3 місце.
На базі коледжу за звітній період було проведено за участю студентів обласні
змагання з волейболу (жінки). Крім того, було проведено за участю студентів та викладачів
районні та міські змагання з легкої атлетики, волейболу (чоловіки).
Збірна команда педагогічних працівників коледжу взяла участь у Всеукраїнській
спартакіаді «Здоров’я» серед науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних
закладів та провідних агропромислових підприємств України з міні-футболу.
Студенти та викладачі постійно беруть участь у змаганнях міського, районного,
всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Таблиця 7.10.1.
Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом
№ з/п

Назва

Кількість

1.
2.

Кількість спортивних секцій
Займаються у спортивних секціях, студентів
Кількість студентів, які взяли участь в
обласних і всеукраїнських змаганнях
Кількість студентів, які віднесені до
спеціальних медичних груп

8
103

% від загальної
кількості
студентів
21

82

16
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9,8

3.
4.

Таблиця 7.10.2.
Участь студентів в обласних змаганнях
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вид спорту
Обласний національний патріотичний захід «Я
патріот»
Обласні змагання серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
Мінаргополітики України:
з вільної боротьби
з легкоатлетичного кросу 2000 м
з легкої атлетики 1500 м
з легкої атлетики 400 м
з легкої атлетики 800 м
з легкої атлетики 200 м
з легкої атлетики 1500 м
з баскетболу (юнаки)
з волейболу (дівчата)
з волейболу (юнаки)
з міні-футболу (юнаки)
з легкоатлетичного кросу
з вільної боротьби
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Зайняте місце
5
1, 2 ,3
2
1
2
3
3
3
2
1
2
2
2
1

Обласні змагання за програмою XIX Спартакіади
15. студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:
з легкої атлетики 1500 м
16. з легкої атлетики стрибки в довжину
17. з легкої атлетики штовхання ядра
18. з волейболу (дівчата)
Обласні змагання за програмою XX Обласної
19. спартакіади студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:
з легкоатлетичного кросу (юнаки)
20. з легкоатлетичного кросу 3000 м
21. з шахів

2
2
3
3
3
3
3
Таблиця 7.10.3.

Участь у всеукраїнських змаганнях серед студентів вищих навчальних закладів
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Вид спорту

Зайняте місце

Чемпіонат України з дзюдо
Чемпіонат України з самбо
Чемпіонат України в розділі «Сутичка»
Чемпіонат України в розділі «Дуель»
Всеукраїнський патріотичний вишкільний табір «Нащадки
козацької слави»:
5.
воєнізована естафета
перетягування канату
6. Відкритий Чемпіонат м. Києва з пауерліфтингу
7. Відкритий Чемпіонат Чернігівської області з хортингу
8. Відкритий Чемпіонат м. Ніжина з хортингу
9. Відкритий Кубок Чернігівської області з хортингу
Відкритий Чемпіонат клубу бойових мистецтв «Явора» з
10.
боротьби самбо

1
2
1, 2, 3
2

1
2
1
1
1
1
3
Таблиця 7.10.4.

Участь у міжнародних змаганнях
№ з/п

Вид спорту
–

Зайняте місце
–
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8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
8.1. Наукові кадри і тематика НДР
8.1.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Науковою діяльністю займаються 22 педагогічних працівники, з них:
мають науковий ступінь:
– доктора наук, професора – 1 осіб (штатних –0, сумісників – 1);
– кандидата наук, доцента,– 15 осіб (штатних – 1, сумісників – 14);
– аспірантів – 0 осіб, (денної форми навчання - 0, заочної форми навчання - 0);
– пошукачів – 6 осіб.
Прикладні наукові дослідження здійснюються за такими темами:
- Первинне насінництво гібридів огірка Приостерний, Ніжний;
- Розробка та обґрунтування конструктивних робочих показників гідровисіваючого
апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур;
- Дослідження властивостей солей сульфамінової кислоти (сульфаматів ванадію (II,
IІI), мангану (ІІ, ІІІ), титану (ІІІ), хрому(ІІІ)) та обгрунтування їх використання в сільському
господарстві та промисловості;
- Екосистеми Ніжинщини: дослідження історії формування, стан та перспективи
існування;
- Дослідження розвитку огіркового промислу в м.Ніжині та Ніжинському районі.
Аспірантських робіт – 6:
1. Дейнека С.М., викладач відділення технічно-енергетичних систем і засобів
автоматизації. Розробка та обґрунтування конструктивних робочих показників
гідровисіваючого апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур закритих
грунтів, Аніскевич А.В., д.т.н., професор кафедри сільськогосподарських машин та
системотехніки ім.акад.М.Г.Василенка.
2. Кириченко О.М., викладач відділення технічно-енергетичних систем і засобів
автоматизації. Обґрунтування технологічного процесу діагностування гідравлічних систем
мобільних машин сільськогосподарського призначення, Войтюк В.Д, к.т.н., доцент,
завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
НУБіП України.
3. Литовченко О.В., викладач відділення економіки, логістики та інформаційних
систем. Дослідження властивостей солей сульфамінової кислоти (сульфаматів ванадію (II,
IІI), мангану (ІІ, ІІІ), титану (ІІІ), хрому(ІІІ)) та обгрунтування їх використання в сільському
господарстві та промисловості; Максін В.І., д.х.н., професор кафедри аналітичної і
біонеорганічної хімії та якості води НУБіП України.
4. П’ятковська О.А., викладач відділення економіки, логістики та інформаційних
систем. Зовнішньоекономічна безпека агропромислового комплексу України, Діброва А.Д.,
д.е.н., директор ННІ бізнесу НУБіП України.
5. Петриченко В.А., викладач відділення економіки, логістики та інформаційних
систем. Засекречення документів НАФ України: причини, хід, наслідки, Матяш І.Б., д.і.н.,
професор, Інститут археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.
6. Рудик В.М., аспірант НУБіП України. Удосконалення дводискового сошника
підвищеного ресурсу для зернової сівалки, Бойко А.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри
надійності техніки НУБіП України.
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8.2. Основні показники науково-дослідної роботи
8.2.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
За результатами наукових досліджень у 2016 р.:
– надруковано 90 наукових статей,
– 50 тез доповідей,
– 0 монографій,
– 0 підручників (посібників) з грифом МОН України;
– 0 підручників (посібників) з грифом МАПП України;
– 17 навчальних підручників (посібників);
– 38 методичних розробок;
– отримано 3 патенти на корисну модель,
– отримано 2 позитивні висновки про видачу деклараційного патенту на корисну
модель;
– захищено 0 докторських дисертацій, 0 кандидатських дисертацій.
У міжнародних конференціях взяли участь 38, у всеукраїнських – 19, у регіональних –
35 працівників.
Взяли участь у міжнародних конференціях – 3 особи, всеукраїнських – 84 особи,
регіональних – 35 студентів.
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8.3. Наукові публікації та видавнича діяльність, у т.ч. публікації в іноземних
виданнях
8.3.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
У 2016 р. працівниками ВП опубліковано 140 наукових і 55 методичних праць,
детальна інформація наведена у додатку 1.
Співробітниками опубліковано 0 монографій, 0 брошур, 0 підручників (посібників)
з грифом МОН, 0 підручників (посібників) з грифом МАПП України, 17 навчальних
підручників (посібників) та 38 методичних рекомендацій.
Таблиця 8.3.10.1.
Монографії
№
Назва публікації, видавництво, рік,
Автор
з/п
кількість сторінок
–
–
Таблиця 8.3.10.2.
Підручники, посібники, вказати гриф МОНС, МАПП або рекомендацію НМЦ АО
№
Назва
Автор
з/п
–
–
У 2016 р. працівниками ВП опубліковано 90 наукових статей у:
- міжнародних виданнях
[–];
- міжгалузевих виданнях
[42];
- вузівських виданнях (крім власних)
[48];
- виданнях на іноземній мові
[0].
Кількість тез доповідей, опублікованих у:
- міжнародних виданнях
[–];
- міжгалузевих виданнях
[40];
- вузівських виданнях (крім власних)
[10];
- виданнях на іноземній мові
[0].
В іноземних виданнях опубліковано статей, тез доповідей
[–].
Перелік опублікованих наукових статей, тез доповідей наведено у додатку 1.
У переліку необхідно вказати: прізвище та ініціали авторів, назву статті, тез
доповідей, назву журналу, номер (том) випуску, рік, сторінки.
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8.4. Винахідницька діяльність
8.4.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Протягом 2016 р. співробітниками підрозділу було отримано
(див. табл. 8.4.10.1.) в:
- Україні
[3];
- За кордоном
[0].
У 2016 р. отримано 2 позитивних рішення на заявку з видачі патенту.

3

патенти

Таблиця 8.4.10.1.
№
з/п
1.

Номер
патенту
111666

2.

104404

3.

106663

4.

5.

Патенти та свідоцтва
Назва патенту, дата опублікування
і № бюлетеня
Гідровисіваючий апарат для висіву
дрібнонасіннєвих овочевих культур;
25.11.2016;
бюлетень № 22
Транспортер-сепаратор гною;
25.01.2016;
бюлетень № 2
Вібраційний плуг;
10.05.2016;
бюлетень № 9
Вібраційний глибокорозпушувач;
19.10.2016

Отримано
позитивний
висновок про
видачу
деклараційного
патенту на корисну
модель
Отримано
Вібраційний плоскоріз;
позитивний
19.10.2016
висновок про
видачу
деклараційного
патенту на корисну
модель
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Автори
Дейнека С.М.,
Кушнарьов С.А.,
Махмудов І.І.,
Іванов Є.К.
Ікальчик М.І.,
Голуб Г.А.,
Швець Р.Л.
Дяченко Л.А.,
Ловейкін В.С.,
Човнюк Ю.В.
Дяченко Л.А.,
Ловейкін В.С.

Дяченко Л.А.,
Ловейкін В.С.

8.5. Участь науковців у конференціях, семінарах, виставках
8.5.1. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
1.
2.
3.
4.

Загальна кількість конференцій, семінарів, які проводились на базі ВП [9]:
Міжнародних
[–];
Державних (всеукраїнських)
[2];
Обласних
[1];
Внутрішньовузівських
[6].

Інформація про наукові конференції, семінари, які проводилися у закладі, та за його
межами у 2016 р. наведена у додатку 3.
Кількість штатних ПП, які брали участь у роботі :
1. Конференцій, проведених:
- за межами ВП
- безпосередньо у закладі
2. Міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарах далекого зарубіжжя
3. Всеукраїнських конференцій, семінарів
4.Обласних та районних конференціях, семінарах
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[67];
[71];
[38];
[19];
[35].

8.7. Підготовка науково-педагогічних та педагогічних кадрів
8.7.1. Аспірантура та педагогічна освіта
8.7.1.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
У 2016 р. проводилась робота щодо покращення якісного складу педагогічних
працівників.
За денною формою навчаються в:
- докторантурі НУБіП України 0 осіб;
- докторантурі інших ВНЗ – 0 осіб (перечислити заклади);
- аспірантурі НУБіП України - 0 осіб;
- аспірантурі інших ВНЗ (перечислити заклади) – 0 осіб.
За заочною формою навчаються в:
– докторантурі НУБіП України 0 осіб;
 докторантурі інших ВНЗ – 0 осіб (перечислити заклади);
 аспірантурі НУБіП України 0 осіб;
 аспірантурі інших ВНЗ – 0 осіб (перечислити заклади).
Здобувачами наукового ступеня кандидата наук при кафедрах НУБіП України є
6 осіб, інших ВНЗ - 0 осіб.
У 2016 р. захищено 0 докторських, 0 кандидатських дисертацій.
Отримали вчене звання доцента 0 осіб.
У 2016 р. вступили до аспірантури на денну форму навчання 0 осіб, на заочну
форму навчання 0 осіб, до НУБіП України 1 особа, інших ВНЗ (перечислити заклади) –
0 осіб;
У 2016 р. вступили на навчання на спеціальність «ВКАЗАТИ» на педагогічний
факультет НУБіП України 0 осіб, педагогічний факультет інших ВНЗ 0 осіб.
Навчаються на педагогічному факультеті НУБіП України за програмою підготовки
спеціалістів «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів
сільського господарства)» – 1 особа та «Професійна освіта (Економіка)» – 1 особа, у
інших ВНЗ – 0 осіб.
Таблиця 8.7.1.10.1
Навчаються
аспірантурі, осіб
(денна/заочна)
0/0

Підготовка педагогічних кадрів
Захистили
Навчаються на
дисертацію, осіб
педагогічному
факультеті, осіб
0

2
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Закінчили
педагогічний
факультет у
2016 р., осіб
1

10. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,
СТУДЕНТІВ
10.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Функціонує 1 гуртожиток на 180 місць, забезпеченість студентів гуртожитком складає
100 %.
На квартирному обліку перебуває – 1 співробітник.
Працює їдальня на 200 місць, 1 буфет.
За рахунок використання сільськогосподарської продукції, виробленої спільними
зусиллями студентів та працівників інституту та коледжу, вартість харчування у
студентській їдальні здешевлюється. Вартість сніданку 15 грн., обіду 25 грн.
Медичне обслуговування здійснюється працівником медичного пункту. Обладнано
маніпуляційний кабінет.
Співробітникам надається матеріальна допомога у зв’язку з тривалою хворобою, у
разі непередбачених обставин, які склалися, а також в інших випадках (п.9-13 Колективного
договору).
Кращі працівники та студенти коледжу відзначаються грамотами та подяками,
грошовими винагородами. Таким чином здійснюється моральне та матеріальне заохочення
студентів. До Міжнародного Дня студента кращі студенти коледжу отримали грамоти, цінні
подарунки та були премійовані.
Проводилися екскурсії до визначних та історичних місць Чернігівського регіону.
Співробітники та студенти відвідували театральні вистави та Новорічні вогники місцевого
театру. Проводився Новорічний ранок для дітей працівників та студентів коледжу із
врученням новорічних подарунків.
Загальні показники соціально-побутових умов наведені у табл. 10. 10.1-10. 10.3.
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ВП НУБіП України „Ніжинський агротехнічний коледж”

Кількість
студентів,
поселених у
гуртожитки

Поселено
студентів
учасників
художньої
самодіяльності

Поселено
студентів
спортсменів

131

-

-

Таблиця 10.10.1.
Соціально-побутові умови викладачів і студентів
К-ть студентів
Кількість
Забезпечення
Забезпечення Кількість наявних
Кількість
чорнобильців дітей-сиріт,
м’яким
твердим
місць
співробітників,
1-2 категорії, поселених у
інвентарем
інвентарем
громадського
що потерпіли
поселених у
гуртожитки
харчування у
від аварії на
Гуртожитків
Корпусів
Гуртожитків
Корпусів
Гуртожитках
Корпусах
гуртожитки
ЧАЄС
1

2

307

-

547

265

-

200

1

Таблиця 10.10.2.
Оздоровлення
співробітників за
рахунок коштів
Фонду Соціального
страхування

Оздоровлення
студентів

-

-

Оздоровлення співробітників
Оздоровлення в
Оздоровлено в СОТ
профілакторії ВП
студентів, співробітників

К-ть
К-ть співробітників, які пройшли
співробітників,
медичне обстеження
які працюють в
шкідливих
Студентів Співробітників Студентів Співробітників
Обстежено
Госпіталізовано
умовах та
отримують спец.
харчування
-

-

-

-

6

94

Таблиця 10.10.3.

Виплати коштів (грн.)
Виплачено
матеріальну
допомогу
співробітникам
142300,8

Виплачено
матеріальну
допомогу
студентам
0

Виплачено премії
співробітникам
124598,0
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Виплачено
премії
студентам
32650,0

Компенсації потерпілим від
наслідків аварії на ЧАЄС
Студентам

Співробітникам

765,0

2671,75

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
11.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Проведено роботи:
В навчальному корпусі № 1:
 оновлено навчальним обладнанням лабораторій і кабінетів (закуплено 2
мультимедійні установки),
 замінено на металопластикові 21 вікно,
 здійснені поточні ремонти закріплених аудиторій,
 оформлено вікна правої сторони актової зали,
 косметичний ремонт спортивного та тенісного залів, спортивних майданчиків,
 капітальний ремонт роздягальні та душової кімнати із встановленням сучасних
меблів,
 меблі і обладнання в кабінети і лабораторії
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму
275,66 тис. грн.
В навчальному корпусі № 2:
 встановлено систему водовідведення та здійснено ремонт даху, стін та цоколю,
 замінені двері запасного та пожежного виходів на металопластикові, замінені двері
в навчальні аудиторії (4),
 виготовлений та встановлений новий паркан навколо корпусу,
 здійснений ремонт і облаштування фойє сходинкової клітини (ремонт панелей,
сходів),
 замінено 12 вікон на металопластикові,
 зроблено облаштування прилеглої території перед корпусом із застосуванням
ландшафтного дизайну,
 здійснений капітальний ремонт з облаштуванням вивільненого від аренди
приміщення (коридор, зала для нарад),
 меблі та обладнання в кабінети.
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму
305,9 тис. грн.
В гуртожитку:
 здійснено поточний ремонт даху, входу;
 капітальний ремонт санвузла 3 поверху,
 поточні ремонти коридорів, сходинкових клітинок, кухонь,
 капітальний ремонт та облаштування з повним умеблюванням 3-х кімнат 4
поверху (№№ 417, 418, 420),
 оновлене робоче місце чергового гуртожитку,
 ремонт і облаштування кімнати під архів, кімнат для обслуговуючого персоналу,
 ремонт душової кімнати (заміна вікна, дверей, стелі),
 умеблювання кімнати студради,
 здійснено умеблювання 5 кімнат гуртожитку: придбано 25 ліжок, 30 матраців, 2
шафи для одягу, 13 тумбочок, стільці.
 ремонт кімнати здоров’я,
 здійснено заміну електрообладнання 3 поверху, ремонт електрообладнання в
кімнатах, встановлення нового електрощита в гуртожитку, освітлення в кабінетах,
 забезпечено інтернет-мережею кімнату студради та кімнат для самопідготовки,
 облаштування медичного пункту.
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Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму
228,9 тис. грн.
В лабораторному корпусі № 2:
 зроблено ремонт приміщення для зберігання автомобілів (ремонт даху, внутрішні
ремонтні роботи),
 облаштований новий майданчик для сміттєвих баків,
 відремонтована смуга перешкод.
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму
13,6 тис. грн.
В навчально-лабораторному корпусі:
 замінено електричні мережі та встановлене електрообладнання, необхідне для
функціонування лабораторних приміщень,
 замінено електричний кабель та закуплена нова система опалення 2-го поверху
корпусу.
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму
21,4 тис. грн.
У 2016 р придбано комп’ютерної техніки (3 комп’ютери, 2 МФУ, 3 маршрутизатори,
2 мультимедійні установки, монітори) на загальну суму 52,308 тис. грн.
Всі роботи виконані власними силами.
Загальні показники
у табл. 11.10.1-11.10.3.

адміністративно

–

господарської

діяльності

наведено

Таблиця 11.10.1.
Придбання меблів,
шт./вартість, тис. грн.
Гуртожитки
Корпуси
99 од./62 тис.

Благоустрій території

36 од./47,3 тис.

Висаджено
насаджень, шт.
38

Облаштовано
клумб, шт.
2

Відремонтовано
огорожу, м.п
75,8 м п
Таблиця 11.10.2.

Ремонт приміщень за
власні кошти, кв.м
/вартість, тис.грн.
Гуртожитки
136 тис.

Корпуси
240,2
тис.

Ремонт системи
опалення, вартість,
тис.грн.

Ремонт сантехнічного
устаткування своїми
силами, вартість,
тис.грн.

Гуртожитки

Корпуси

Гуртожитки

Корпуси

2,5

3,8

31,0

5,2

Ремонт
електрообладнання
(розетки, вимикачі,
світильники і т. д.),
вартість, тис.грн.
Гуртожитки Корпуси
15,8

43,4

Таблиця 11.10.3.
Ремонт покрівель за
власні кошти, кв.м
/вартість, тис.грн.
Гуртожитки
Корпуси
84 кв.м/ 7,8
44 кв.м/
тис.
42,3 тис.

Ремонт системи
водопостачання,
вартість, тис.грн.
Гуртожитки Корпуси
11,5

Ремонт фасадів своїми
силами, вартість,
тис.грн.
Гуртожитки Корпуси

3,5

6,0

66

42,3

Ремонти їдальні,
спортзалу, бібліотеки
вартість, тис.грн.
Гуртожитки Корпуси
3,5

28

12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
12.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
1. Підтримуються зв’язки із закладами освіти інших країн для співробітництва, а
саме: УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (Білорусь);
УО «Полесский государственный университет» (Білорусь); Колледжем экономики и
финансов города Астаны (Казахстан); Варшавським університетом наук про життя
(Польща); Університетом Південної Данії (Данія); Університетом імені Крістіана
Альбрехта (Німеччина).
2. Участь у ІІ Міжнаpодній науково-пpактичній конференції «Pозвиток сучасної
освіти: теоpія, пpактика, інновації», НУБіП України, 25 лютого 2016 року.
3. Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні
технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва», Тернопільська
державна сільськогосподарська дослідна станція, 20-21 жовтня 2016 року.
4. Участь у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Відкриті
еволюціонуючи системи», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»,
18-20 травня 2016 року.
5. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології
збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві», ВП НУБіП
України «Ніжинський агротехнічний інститут», 24-25 березня 2016 року.
6. Участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми та
перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК», НУБіП
України, 21-22 листопада 2016 року.
7. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія економічного
розвитку України», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»,
14-15 квітня 2016 року.
8. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Крах Радянської
імперії: анатомія катастрофи (Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у
другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.)», присвяченій 25-ій річниці розпаду СРСР, НДУ
ім. Миколи Гоголя, м. Ніжин, 21-22 квітня 2016 року.
9. Участие в XIII Международной научно-практической конференции студентов и
магистрантов «Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере
АПК», факультет бизнеса и права учреждения образования «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия», г. Горки, 24-27 мая 2016 года.
10. Участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Проектна діяльність
як інструмент досліджень, навчання та інновацій», НДУ ім. Миколи Гоголя, 17-18 березня
2016 року.
11. Участь у ХVІ Міжнародній конференції науково-педагогічних працівників,
наукових співробітників та аспірантів «Наукові здобутки у сфері природокористування та
інженерії», присвяченій 202-річчю до Дня народження Т.Г. Шевченка, НУБіП України,
14-18 березня 2016 року.
12. Здійснили стажування за програмами навчального стажування за кордоном
(Польща, Німеччина – Zentrale Auslands-und Fachvermittlung (ZAV) тощо) – 4 особи.
Педагогічні працівники та студенти закладу брали участь у 17 Міжнародних
конференціях, які проводились на базі НУБіП України, ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний інститут» та інших ВНЗ.
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13. ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2017 РІК
13.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
№
заход
у

Зміст заходу

Відповідаль
на
особа

Спосіб виконання

Термін
виконання

Напрям 1. Активізація міжнародної діяльності та диверсифікація міжнародної
діяльності
Здійснити інформаційний, Заступник Забезпечити участь студентів у Протягом
організаційний
та директора програмах
навчального
року
1.
адміністративний
з
стажування
за
кордоном
супровід участі студентів навчально- (Польща, Німеччина – Zentrale
у міжнародних освітніх виховної
Auslands-und
Fachvermittlung
програмах
роботи,
(ZAV) тощо).
культорга
нізатор
Підвищити
якість Заступник Оновлення та урізноманітнення Протягом
2. рекламної продукції
директора рекламної
продукції,
року
з
опублікувати інформацію про
навчально- заклад у виданнях про навчальні
виховної
заклади України, області та в
роботи,
інших джерелах.
культорга
нізатор
Інформаційне
Завідувач
Проведення
тренінгів, Протягом
забезпечення
методично застосування
сучасних
року
3. впровадження
го
педтехнологій,
інтерактивних
інтенсивних
технологій кабінету
методів навчання.
вивчення іноземних мов
Встановлення зв’язків зі Заступник 1. Пошук партнерів щодо Протягом
спорідненими закладами директора підписання
угод
про
року
освіти інших країн для з
співробітництво.
співробітництва
навчально- 2. Участь у міжнародних
4.
виховної
конференціях, які проводяться
роботи
на базі університету, інституту
та інших навчальних закладів.
Співробітництво
зарубіжними
вітчизняними
університетами

із Заступник Видання
матеріалів
за Протягом
і директора наслідками
наукових
року
з
конференцій, семінарів коледжу.
навчальновиховної
5.
роботи,
завідувач
методично
го
кабінету
Напрям 2. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до
освітянських послуг
1. Моніторинг, розробка і Заступник 1. Ліцензування спеціальностей Протягом
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ліцензування
спеціальностей

2.

3.

4.

5.

нових директора
з
навчальновиховної
роботи,
завідувачі
відділень

(за
умови
доопрацювання
законодавчої бази):
– 072 Фінанси, банківська
справа та страхування;
– 122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології;
2. Атестація загальноосвітньої
діяльності
Удосконалення практики Завідувачі 1.
Стажування
в
НУБіП
підготовки,
відділень, України,
провідних
перепідготовки й атестації старший
господарствах України, регіону
інспектор (ПСП
«Пісківське»,
СТОВ
з кадрів
«Дружба-Нова»,
ЗАТ
«Ніжинський
консервний
комбінат»,
ТОВ
«Борзна
Агроінвест» тощо)
та за
кордоном.
2.
Здійснити
атестацію
викладачів
та
працівників
коледжу, які займають керівні
посади.
Реалізація
поступової Завідувачі 1.
Узгодження
навчальних
інтегральної модульності відділень
планів коледж – університет
навчальних програм
(інститут) з метою мінімізації
академічної різниці.
2.
Діяльність
курсів
поглибленого
вивчення
дисциплін професійного циклу,
літнього
вирівнювального
семестру
для
випускників
ПТНЗ.
Підтримання та зміцнення Заступник 1. Продовжувати проведення
діючого взаємозв’язку
директора спільних навчально-методичних
з
семінарів та круглих столів для
навчально- обміну передовим педагогічним
виховної
досвідом
(проведення
роботи,
щорічного
циклу семінарів
завідувачі "Аграрна освіта").
відділень, 2.
Виконання
прикладних
голови
наукових
досліджень
циклових
викладачами коледжу спільно з
комісій
науково-педагогічними
працівниками
університету
(інституту).
3. Включити у щорічний план
видань
навчально-методичної
літератури викладачів коледжу
видання у співавторстві з НПП
кафедр
університету
та
інституту.
Удосконалення
Заступник 1. Оновити вміст навчальновнутрішньої і зовнішньої директора методичних
комплексів
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року

Протягом
року

Березень

Травень

Протягом
року
Липеньсерпень
Січень

Протягом
року

Січень

Протягом
року

системи
забезпечення з
контролю
якості навчальнонавчального процесу
виховної
роботи,
завідувачі
відділень,
голови
циклових
комісій

6. Удосконалення
навчально-методичного
забезпечення

Завідувачі
відділень,
голови
випускови
х
циклових
комісій

якості Завідувачі
7. Підвищення
підготовки
навчально- відділень,
методичного забезпечення голови
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дисциплін, робочих навчальних
програм,
у
тому
числі
електронні навчально-методичні
комплекси дисциплін згідно
навчальних планів на базі
платформи Moodle (забезпечити
100 % курсів).
2. Постійне оновлення тематики
дипломних
та
курсових
проектів.
3. Здійснення внутрішнього
контролю якості знань шляхом
проведення
директорських
контрольних
робіт
з
нормативних
навчальних
дисциплін.
4.
Розробити
(оновити)
нормативно-методичні
матеріали
з
проведення
поточного
і
підсумкового
контролю
та
формування
критеріїв оцінювання знань.
5. Провести в осінньому та
весняному
семестрах
тур
відкритих навчальних занять
педагогічними працівниками та
успішно завершити атестацію
працівників.
6.
Продовжити
практику
взаємовідвідування занять на
рівні
коледжу,
відділень,
циклових комісій.
7. Проводити (мінімум один раз
на рік) анкетування студентів з
метою
моніторингу
якості
викладання
з
постійною
корекцією питань до анкет.
1. Поповнення банку даних
дипломних
проектів
для
забезпечення ефективної системи
запобігання
і
виявлення
академічного
плагіату
у
здобувачів вищої освіти.
2. Перевірка дипломних проектів
із
всіх
спеціальностей
на
академічний плагіат.
3. Закупити підручники для
повного забезпечення студентів
загальноосвітнього циклу.
Забезпечення
навчального
процесу
навчальними
підручниками та посібниками, в

Протягом
року
Березень,
жовтень

Протягом
року
Листопад
-грудень,
березеньквітень
Протягом
року

Щосемес
тра

Протягом
року

Травеньчервень
Січеньберезень
Протягом
року

випускови тому
числі
виданими
х
викладачами коледжу або у
циклових
співпраці з НПП університету та
комісій
інституту.
сучасних Відповідал Наповнення
8. Реалізація
електронної Протягом
інформаційних технологій ьний
за бібліотеки
коледжу
року
упровадже навчальними
підручниками,
ння ІКТ у посібниками,
методичними
навчальни розробками викладачів коледжу
й процес, для
забезпечення
вільного
бібліотека доступу студентів.
р
9. Адаптувати організацію Заступник Розробити,
затвердити
та Січеньнавчального процесу до директора впровадити:
лютий
вимог
чинної з
- Положення
про
законодавчої бази
навчальнопоновлення
та
виховної
переведення студентів;
роботи,
- Правила прийому на 2017
юрисконсу
рік
льт,
- Положення про школу
відповідал
обдарованої молоді
ьний
секретар
приймальн
ої комісії
Напрям 3. Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та
особистісний розвиток молоді
1. Сприяти
оновленню Заступник 1.
Оновлення
структури Протягом
структури
студентської директора студентської організації.
року
організації та підвищити з
2. Проводити виховні заходи
професіоналізм лідерів та навчально- різного рівня та спрямування.
активістів
органів виховної
студентського
роботи,
самоврядування
культорга
нізатор,
голова
студентськ
ої ради
розвиток Заступник 1.
Активізація
роботи Протягом
2. Пріоритетний
студентського
директора студентського самоврядування
року
самоврядування
з
для вирішення завдань коледжу.
навчально- 2. Організація тренінгів для Вересень
виховної
студентів на рівні коледжу,
роботи,
інституту, університету "Якульторга лідер!".
нізатор,
3.Організація роботи трудових Протягом
голова
загонів.
року
студентськ 4. Участь студентів коледжу в Протягом
ої
ради, діяльності
студентської
року
завідувач
організації університету.
гуртожитк 5. Поселення кращих студентів в Вересень
у,
комфортніші
кімнати
психолог
гуртожитку.
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3. Створення в гуртожитках
і
на
території
студентського
містечка
умов
для
спортивнооздоровчої діяльності
4. Створення на території
закладу, гуртожитку місць
для відпочинку студентів

5. Розробка
річних
комплексних
програм
виховної роботи.

6. Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників

7. Становлення
фізичної
досконалості, підвищення
спортивної майстерності

6. Організація співробітництва зі Протягом
студентами інших ВНЗ і
року
молодіжними організаціями.
7. Оприлюднення загального
Січень
рейтингу студентів коледжу.
Керівник
Оновлення
обладнання
в Протягом
фізичного гуртожитку
кімнат
спорту,
року
виховання самопідготовки та відпочинку,
осучаснення дискоклубу для
студентів.
Завідувач
Створити загальні місця для Протягом
господарст відпочинку студентів
року
ва,
завідувач
гуртожитк
у,
культорга
нізатор
Заступник 1. Здійснення тренінгів "Школа Вересень
директора першокурсника".
з
2.
Виявлення
обдарованої
навчально- молоді для залучення в гуртках Протягом
виховної
художньої самодіяльності та
року
роботи,
культурно-масових заходах.
культорга 3. Виявлення індивідуальних
нізатор
здібностей, талантів.
4.
Щорічне
проведення
спортивно-масових
заходів
згідно з планом.
5. Створення на сайті коледжу
сторінки випускників.
6. Розробка та затвердження Травень
комплексного плану виховної
роботи.
Заступник 1. Участь класних керівників Протягом
директора академічних груп у тренінгах та
року
з
семінарах з виховної роботи на
навчально- рівні
коледжу,
інституту,
виховної
університету.
роботи,
2. Проведення виховних заходів
культорга із
залученням
фахівців
нізатор
відповідних служб.
Керівник
1. Організація та участь у Протягом
фізичного проведенні спортивних заходів
року
виховання різного рівня.
2. Здійснення профорієнтаційної
роботи щодо залучення до лав
студентів
коледжу
кращих
спортсменів –учнів шкіл та
ПТНЗ міста та області.
3. Запровадження нових видів
спортивних змагань.
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Напрям 4. Розвиток наукової та інноваційної діяльності
1. Пошук і розвиток нових Заступник Продовжити
роботу
над Протягом
напрямів
директора тематикою
прикладних
року
фундаментальних
з
наукових досліджень.
досліджень
навчальновиховної
роботи
2. Покращення якісного та Заступник 1.
Залучення
кращих Протягом
кількісного
складу директора випускників до роботи в
року
штатних працівників
з
коледжі.
навчально- 2. Тісна співпраця з провідними
виховної
аграрними
підприємствами
роботи,
області
з
метою
обміну
старший
практичним досвідом.
інспектор 3. Постійний моніторинг та
з кадрів
анкетування студентів щодо
якості
викладання
педагогічними працівниками.
4.
Створення
умов
для
педагогічних працівників, які
бажають займатися науковою
роботою (вступ до аспірантури).
3. Створення
системи Завідувачі 1.Функціонування лабораторії Протягом
інформаційновідділень, технічної творчості студентів та
року
аналітичного
голови
наукових гуртків.
забезпечення
циклових
2.
Щорічне
оновлення
комісій
виставкових експонатів.
3. Проведення конкурсу серед
студентів на кращу технічну
розробку.
4.
Участь
у
фестивалі Травень
студентської науки - 2017»
4. Впровадження сучасного Головний 1.
Оновлення
програмного Протягом
програмного забезпечення бухгалтер забезпечення
для
року
функціонування
бухгалтерії
коледжу
("Парус
–
Підприємство 8.2") тощо.
2.
Участь
у
державних
закупівлях із застосуванням
системи «Прозоро».
5. Модернізація web-сайту Заступник 1. Оперативне розміщення на Протягом
та інтернет-центру
директора сайті коледжу новин, оголошень
року
з
тощо.
навчально- 2. Збільшення популярності
виховної
сайту коледжу шляхом якісної
роботи,
наповненості його контенту.
відповідал 3. Розширення функціональності
ьний
за сайту
та
оптимізація
і
діяльність встановлення нових модулів.
сайту
Напрям 5. Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального
благополуччя співробітників і студентів
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1. Сприяти
підвищенню
соціального статусу й
захищеності
науковопедагогічного колективу

Заступник
директора
з
навчальновиховної
роботи,
завідувачі
відділень,
голова
профспілк
ової
організації
2. Забезпечити
оновлення Заступник
матеріально-технічної
директора
бази навчального процесу з
навчальновиховної
роботи,
завідувачі
відділень,
голови
циклових
комісій,
головний
бухгалтер
3. Планове та ефективне Завідувач
проведення
поточних господарст
ремонтів
ва,
головний
бухгалтер
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1.
Спільними
зусиллями Протягом
студентів та викладачів постійно
року
покращувати благоустрій бази
відпочинку на річці Десна.
2.
Участь
студентів
та
співробітників у вирощуванні та
обробітку с.г. культур, овочевої
групи, в тому числі для
забезпечення потреб їдальні.

1.Проаналізувати, замовити та Протягом
встановити
необхідне
року
обладнання згідно з потребами
та фінансовими можливостями
в навчальних аудиторіях.
2. Придбати мультимедійне
обладнання
та
оновити
комп'ютери
в
навчальних
лабораторіях (5-10 од.).

Навчальний корпус № 1
Протягом
1.Оформлення вікон актової
року
зали
2.Перенести
музей
Другої
світової
війни
(Бойової слави) в інше
приміщення з подальшим
оформленням
3.Ремонт та облаштування 2-3
лабораторій
Навчальний корпус № 2
1.Облаштування
прилеглої
території за корпусом
2. Заміна
13
вікон
на
енергозберігаючі
3. Ремонт та облаштування зали
для нарад
4.Облаштування буфету
Навчально-лабораторний корпус
1. Закінчити установку системи
опалення
навчального
корпусу.
2. Провести поточний ремонт
даху.
3. Створити 4 нові лабораторії
(електрорадіоматеріалів
та
монтажу
електрообладнання,

основ
автоматики
та
автоматизованого виробництва,
електрообладнання та засобів
автоматики, електротехнологій
та енергозбереження)
Лабораторний корпус № 2:
1. Здійснити
ремонт
зварювального цеху
2. Облаштувати
прилеглу
територію перед корпусом
3. Облаштування
кабінету
Захисту Вітчизни згідно з
сучасними вимогами
4. Відновити майданчик для
стройової
підготовки
та
полосу перешкод
5.Заміна
огорожі
навколо
полоси перешкод
Гуртожиток № 1:
1. Ремонт
огорожі
перед
гуртожитком
2. Капітальний ремонт санвузла
2 поверху
3. Капітальний
ремонт
умивальника
та
кухні
4 поверху
4. Капітальний
ремонт
3-х
кімнат 4 поверху
5. Заміна
електромереж
4
поверху
6. Оновлення меблів в кімнатах.
4. Реалізація
Програми Завідувач
1. Утеплення навчальних та Протягом
енергозбереження
господарст адміністративних
приміщень
року
ва
шляхом заміни старих вікон на
металопластикові
віконні
системи.
2.
Заміна
освітлення
на
енергозберігаюче.
3. Встановлення регуляторів
опалення
за
потреби
(лабораторії, поверху, корпусу).
5. Реконструкція основних Завідувач
1. Заміна огорожі навколо Протягом
фондів та забезпечення господарст гуртожитку, полоси перешкод.
року
благоустрою
ва
2. Озеленення прилеглої до
корпусу
території
із
застосуванням
сучасного
ландшафтного дизайну.
Напрям 6. Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні орієнтири
колективу
1. Розробити та затвердити Заступник Розробити
та
затвердити Протягом
програму
морально- директора програму
моральнороку
патріотичного виховання з
патріотичного
виховання
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студентів

навчальновиховної
роботи,
культорга
нізатор
2. Проведення Дня закладу
Заступник
директора
з
навчальновиховної
роботи,
культорга
нізатор
3. Удосконалення системи Заступник
нагород і відзнак
директора
з
навчальновиховної
роботи,
старший
інспектор
з кадрів

4. Створення медіа-центру

5. Залучення до проведення
олімпіад, дослідницької
роботи студентів, учнів
шкіл, ліцеїв

6. Розроблення логотипів і
виготовлення
наборів

студентів на 5 років

Проведення
зустрічі
з
випускниками в першу суботу
липня.

Липень

1. Продовження відзначення Протягом
кращих працівників коледжу
року
почесними
грамотами
та
листами подяки.
2.
Функціонування
Дошки
пошани коледжу, ведення Книги
пошани випускників коледжу.
3. Моральне та матеріальне
заохочення студентів, які беруть
активну участь у громадському,
спортивному житті та зміцненні
матеріально-технічної
бази
коледжу.
Заступник 1. Проведення соціологічних Протягом
директора опитувань серед співробітників
року
з
та студентів для визначення
навчально- рівня
довіри,
ефективності
виховної
діяльності коледжу.
роботи,
юрисконсу
льт
Заступник 1. Проведення олімпіад, творчих Квітень
директора конкурсів
з
навчальних
з
дисциплін студентів І-ІІ курсів
навчально- спільно зі школами області.
виховної
2. Залучення учнів шкіл, Протягом
роботи,
училищ, технікумів до роботи
року
відповідал наукових гуртків та секцій
ьний
за коледжу та проведення для них
організаці майстер-класів.
ю
3. Проведення тестування серед
профорієн першокурсників для виявлення Вересень
таційної
інтелектуально
розвиненої
роботи в молоді.
коледжі
4. Проведення інтелектуальних
турнірів серед студентів (Брейн- Протягом
ринг, КВК, Ігри розуму).
року
Завідувачі Розроблення емблем відділень,
відділень, оновлення сувенірної продукції Січень76

сувенірної продукції

7.

1.

2.

1.

культорга
нізатор,
голова
студентськ
ої ради
Заступник
директора
з
навчальновиховної
роботи,
юрисконсу
льт

та
атрибутики
(рекламна
лютий
поліграфічна
продукція:
брошури, плакати, календарі,
блокноти; спортивна форма
команд коледжу).
Організувати заходи щодо
1. Вжити оперативні заходи Протягом
дотримання нормативнощодо недопущення нестатутних
року
правових актів з протидії і
відносин,
зловживання
запобігання корупції та
службовим
становищам
недопущення нестатутних
співробітниками,
відносин
педагогічними працівниками та
керівниками
структурних
підрозділів.
2. Результати
анкетування
студентів «Викладач очима
студентів» заслуховувати на
засіданні
адміністративної
ради, за потребою на засіданні
педагогічної
ради;
функціонування
скриньки
довіри тощо.
Напрям 7. Демократизація управління, розвиток самоврядування
Відповідно
до
цілей Заступник 1. Врахування думки колективу Протягом
демократизації
директора на рівні циклових комісій,
року
суспільного життя
з
навчально-методичних
рад,
навчально- педагогічної ради коледжу в
виховної
прийнятті важливих рішень
роботи,
щодо подальшої діяльності
старший
коледжу шляхом опитувань
інспектор думки, анкетувань, попередніх
з кадрів
обговорень.
2.
Враховувати
коефіцієнт
рейтингу
викладача
при
встановленні
навчального
навантаження.
3. Забезпечення дотримання
умов відкритості, прозорості та
демократичності при обранні на
керівні посади.
Умови
роботи Старший
Педагогічні
працівники Травеньпедагогічних працівників інспектор пенсійного віку працюють на серпень
пенсійного віку
з кадрів, посадах за трудовою угодою
голова
(терміном 1 рік, термін може
профспілк визначатися за погодженням
ової
трудовим
колективом,
організації профспілками відповідно до
кваліфікації,
почесних
та
наукових звань).
Напрям 8. Забезпечення фінансової стійкості коледжу
Визначення
обсягів Головний 1. Чітке обчислення вартості
потреби у фінансових бухгалтер підготовки
фахівців
за
ресурсах
на
основі
державним
замовленням Протягом
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критеріїв
обчислення
вартості
підготовки
фахівців за державним
замовленням

2. Здійснити заходи щодо
збільшення обсягів коштів
спеціального
фонду
коледжу

Головний
бухгалтер,
завідувачі
відділень,
голови
циклових
комісій

3. Здійснення громадського Головний
контролю
бухгалтер
(діяльність педагогічної
ради,
профспілкового
комітету, студентського
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відповідно
до
видатків,
року
пов’язаних із здобуттям вищої
освіти.
2.
Встановлення
правил
прозорого розподілу коштів на
матеріально-технічне
забезпечення,
ремонтні
і
будівельні
роботи
між
структурним підрозділами з
урахуванням їхніх об’єктивних
потреб
визначення
частки
зароблених
ними
коштів
спеціального
фонду,
яка
залишається в їх розпорядженні.
1. Надання платних послуг, за Протягом
потребою перегляд вартості
року
платних послуг:
- з підготовки до вступу;
- з отримання робітничих
професій;
проведення
курсів
поглибленого
вивчення
навчальних дисциплін;
- збільшення кількості студентів
на навчання за умов договору;
- друк, копіювання, сканування
та інші друкарські послуги;
видання
навчальної
та
навчально-методичної
літератури;
надання
приміщень
в
гуртожитку для проживання
особам, які працюють в коледжі
або направлені у відрядження до
коледжу.
2. Розробка стимулів для
педагогічних працівників, які
роблять вагомий внесок у
зміцнення фінансової системи.
3. Розміщення реклами щодо
надання платних послуг.
4. Забезпечити надходження
коштів спеціального фонду в
розмірі 2242 тис. грн. у т.ч. від
надання освітянських послуг
1742 тис. грн.; від господарської
діяльності 500 тис. грн.
Оприлюднення
фінансового Протягом
плану (кошторису) та надання
року
звіту про виконання бюджету
коледжу

самоврядування).
Напрям 9. Заходи для підтвердження статусу дослідницького університету
1. Організувати
на
базі Заступник Організувати проведення та Протягом
навчального
закладу директора участь педагогічних працівників
року
проведення
науково- з
та
студентів
у
науковопрактичних конференцій, навчально- практичних конференціях та
семінарів
виховної
семінарах.
роботи
Напрям 10. Участь університету в реалізації державних завдань у галузі АПК, освіти і
науки та програм розвитку галузей економіки
1. Реалізувати
основні Заступник Започаткування
підготовки Протягом
положення
Закону директора фахівців за ОР «Молодший
року
України
«Про
вищу з
бакалавр»
(за
умови
освіту»
навчально- визначеного законодавства).
виховної
роботи
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14. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА
НА 2017 РІК
14.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Основні проблеми
1. Відсутня власна матеріально-технічна база.
2. Отримання відповідного основним статтям виплат бюджетного фінансування
на 2017 рік.
3. Подальший розвиток закладу в умовах реалізації нового Закону України «Про
вищу освіту».
Основні організаційні заходи
1.Провести атестацію загальноосвітньої діяльності.
2. Подати на розгляд акредитаційні справи зі спеціальностей 5.10010201
Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва, 5.05010201
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
3. Забезпечити дієвість системи контролю якості освіти.
4. Продовжити впровадження елементів дистанційної освіти у навчальний процес.
5. Забезпечити виконання комплексного плану з виховної роботи, розвиток
соціальної сфери, студентського самоврядування.
Кадрова політика
1. Провести атестацію 18 педагогічних працівників.
2. Забезпечити підвищення кваліфікації 16 викладачів з кожної дисципліни, яка
ними викладається.
3. Забезпечити відповідність кадрового складу спеціальностей викладачів
дисциплінам, які вони викладають, .
4. Удосконалювати методику рейтингової оцінки роботи викладачів.
5. Направити до аспірантури – одного-двох педагогічних працівників, на
педагогічний факультет НУБіП України – два працівники.
Заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази
1. Обладнати 2-3- аудиторії мультимедійними засобами навчання, придбати 7-10
комп’ютерів, МФУ.
2. Закінчити установку системи опалення навчально-лабораторного корпусу,
здійснити поточний ремонт даху, ремонт та облаштування 2-3 лабораторій
(електрорадіоматеріалів та монтажу електрообладнання, основ автоматики та
автоматизованого
виробництва,
електрообладнання
та
засобів
автоматики,
електротехнологій та енергозбереження)
3. Облаштувати прилеглу територію за навчальним корпусом № 2.
4. Замінити 30 вікон на енергозберігаючі.
5. Облаштувати буфет в навчальному корпусі № 2.
6. Здійснити ремонт зварювального цеху, облаштувати прилеглу територію перед
лабораторним корпусом №2.
7. Облаштувати кабінет Захисту Вітчизни згідно з сучасними вимогами, замінити
огорожу навколо полоси перешкод.
8. В гуртожитку зробити ремонт огорожі перед гуртожитком, капітальний ремонт
санвузла 2 поверху, ремонт умивальника та кухні 4 поверху, капітальний ремонт 3-х
кімнат 4 поверху, заміну електромереж 4 поверху, оновлення меблів в кімнатах.
9. Унаочнення, умеблювання та оновлення обладнання в лабораторіях та
кабінетах.
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8.7.2. Науково-дослідна робота студентів
8.7.2.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
У 2016 р. у науковій роботі приймали участь 122 студенти.
Загальна кількість студентів, які мають наукові публікації
[122]
Кількість студентів, які виступили з доповідями на конференціях:
- міжнародних
[3];
- міжгалузевих та галузевих
[64];
- НУБіП України
[9];
- у закладі
[64].
Протягом 2016 р. 122 студенти взяли участь у конференціях:
Міжнародних
1. XIII Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере АПК»
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 24-27 мая 2016 года.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку
України», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 14-15 квітня 2016 року.
Всеукраїнських
1. 70-та Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наукові
здобутки студентів та молодих вчених у сфері природокористування та інженерії»,
присвячена 202-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, м. Київ, 21-25 березня 2016 року.
2. V Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання
економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні», 24 березня 2016 року.
3. ІV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Перспективи
розвитку аграрної економіки України», 23 листопада 2016 року.
4. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Професійний розвиток
та його становлення сучасного фахівця в умовах зміцнення національної державності»,
23 листопада 2016 року.
Внутрівузівських
1. Студентська науково-практична конференція «Вклад України в перемогу»,
05 травня 2016 року.
2. Науково-практична конференція «Дух, що тіло рве до бою», присвячена
160-річчю до дня народження І. Франка, 24 травня 2016 року.
3. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
становлення фахівця: традиції та нові підходи», 13 грудня 2016 року.
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«Професійне

8.7.3. Матеріали, підготовлені у 2016 р. за результатами завершених досліджень
8.7.3.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
За результатами наукових досліджень у 2016 р. опубліковано:
– 9 статей у наукових фахових виданнях;
– 81 наукова стаття,
– 50 тез доповідей,
– 0 монографій,
– 0 підручників (посібників) грифом МОН України;
– 0 підручників (посібників) грифом МАПП України;
– 17 навчальних підручників (посібників);
– 38 методичних розробки;
Отримано 3 патенти на корисну модель, отримано 2 позитивних рішення на заявку
на видачу патенту.
Виготовлено 0 зразків (макетів) нового обладнання.
Захищено 0 докторських дисертацій, 0 кандидатських дисертацій.
У міжнародних конференціях взяли участь – 38, у всеукраїнських – 19, регіональних –
35 працівників.
Студенти взяли участь у 1 міжнародній, 4 всеукраїнських, 3 внутрівузівських
конференціях.
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9. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1. Інформаційно-консультаційна діяльність
9.1.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»
–
9.2. Формування коштів спеціального фонду у 2016 р. та план на 2017р.
9.2.10. ВП НУБіП України „Ніжинський агротехнічний коледж”
Станом на 01.12.2016
Таблиця 9.2.10.1.
Надходження спецкоштів за 2016 р., тис. грн.
№ п/п
Види надходжень
тис. грн.
Плата за послуги, що надаються бюджетними
1.
858,3
установами з їх основною діяльністю
2.
Господарська діяльність, у т.ч.:
326,8
Плата за гуртожиток
326.8
3
Оренда
0
4
Реалізація майна
0
5.
Благодійні внески, гранти та дарунки
323,6
Разом
1508,7
Таблиця 9.2.10.2.
Надходження коштів від навчально-виробничих підрозділів, тис. грн.
№
Назва підрозділу,
2016 рік
У % 2016
2015 рік
п/п
лабораторії
до 2015 року
план
факт
ННВЛ
рослинництва
1
2 ННВЛ тваринництва
3. Студентська їдальня
4. Друкарня
5. Інші
Разом
Таблиця 9.2.10 .3.
План надходження коштів спецфонду на 2017 р. у розрізі видів надходжень, тис. грн.
№ п/п
Види надходжень
тис. грн.
Плата за послуги, що надаються бюджетними
1.
1742,5
установами з їх основною діяльністю
2.
Господарська діяльність
500,00
3.
Оренда майна
0
4.
Реалізація майна
0
5.
Виробнича діяльність
0
6.
Інші
0
Разом
2242,5
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ДОДАТКИ
Додаток 1
10. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Таблиця 1.
Перелік підручників, посібників і методичних розробок виданих у 2015 р. з грифом
МОН, МАПП України, або рекомендованих НМЦ АО
№
з/п

Назва роботи, гриф або ким
Видавництво
Др. арк.
рекомендовано
Підручники за рекомендацією НМЦ АО

Автор, співавтор

Посібники за рекомендацією НМЦ АО
Підручники

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Машини
і
обладнання
для
тваринництва. Підручник для
студентів
аграрних
вищих
навчальних
закладів Ніжин:
І–ІІ
рівнів
акредитації
зі ПП Лисенко М.М.
спеціальності
5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва»
Посібники
Основи нарисної геометрії та
інженерна графіка. Навчальний
Ніжин:
посібник для студентів ОКР
НДУ ім. М.Гоголя
«Молодший спеціаліст»
Навчальний посібник з дисципліни
«Хімія»
для
студентів
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які Ніжин:
здійснюють підготовку фахівців ПП Лисенко М.М.
на основі базової загальної
середньої освіти
Технічна механіка. Навчальний
Ніжин:
посібник для студентів ОКР
НДУ ім. М.Гоголя
«Молодший спеціаліст»
Медичне забезпечення безпеки
дорожнього руху. Професійна
етика
водія.
Основи
автотранспортного права. Курс
лекцій. Навчальний посібник для
Ніжин:
студентів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.
НДУ ім. М.Гоголя
спеціальності
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних
установок в агропромисловому
комплексі»
Техніка безпеки під час занять з Ніжин:
фізичного виховання
ПП Лисенко М.М.
81

23

Ікальчик М.І.,
Заболотько О.О.,
Ревенко І.І.,
Хмельовський В.С.

16

Приходько С.П.

11,2

Литовченко О.В.

30

Литвинов О.І.,
Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

10

Дейнека С.М.

7,7

Краснов В.П.,
Булавенко Ю.К.,
Чередник С.А.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Теорія та методика викладання
лижного спорту на заняттях з
дисципліни «Фізичне виховання»
Вступ
до
спеціальності.
Навчальний
посібник
для
студентів
ОКР
«Молодший
спеціаліст»
Захист Вітчизни. Курс лекцій.
Навчальний
посібник
для
студентів
ОКР
«Молодший
спеціаліст»
Електричне
освітлення
та
опромінення.
Навчальний
посібник
для
студентів
ОКР
«Молодший
спеціаліст»
спеціальності
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних
установок в агропромисловому
комплексі»
Методичний посібник з організації
дипломного проектування для
студентів денної та заочної форм
навчання ОКР «Молодший
спеціаліст»
Українська
література.
Навчальний
посібник
для
студентів
вищих
аграрних
навчальних закладів І-ІІ р.а.
«Reading and Speaking Activities».
Навчальний посібник з дисципліни
«Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» для студентів
аграрних
вищих
навчальних
закладів І-ІІ р.а.
Вища математика. Курс лекцій.
Навчальний посібник для
студентів спеціальності
5.10010201 «Експлуатація та
ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
Основи агрономії. Курс лекцій в
презентаціях
Мікроконтролери та
мікропроцесорні системи.
Навчальний посібник для
студентів технічних
спеціальностей ОКР «Молодший
спеціаліст»
Безпека життєдіяльності.
Курс лекцій

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

9,7

Булавенко Ю.К.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

11,8

Литовченко О.В.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

12

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

18,1

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

7,4

Шуст В.Г.

Соломко Н.О.

Соломко Н.О.,
Олешко М.І.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

11,9

Кисла О.М.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

13,3

Іванченко І.Г.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

18,8

Петриченко Н.Г.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

5,6

Лавська Н.В.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

8,7

Лементарьов В.В.,
Руденський А.А.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

16,8

Савченко І.Г.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Методичні вказівки
Практикум «Психологія» для
студентів спеціальності
5.05020201 «Монтаж,
Ніжин:
обслуговування засобів і систем
НДУ ім. М.Гоголя
автоматизації технологічного
виробництва»
Методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Хімія» для студентів
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які
здійснюють підготовку фахівців
на основі базової загальної
середньої освіти
Збірник тестових завдань для
модульного контролю знань з
дисципліни «Безпеки
життєдіяльності» для студентів
вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Інформатика» для студентів ОКР
«Молодший спеціаліст»
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Периферійні пристрої» для
студентів спеціальності
5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж»
Методичні вказівки для виконання
курсових робіт з дисципліни
«Економіка і планування
виробництва» для студентів
спеціальності 5.05010201
«Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж»
Робочий зошит з дисципліни
«Технологія виробництва
продукції рослинництва» для
спеціальності 5.03050901
«Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації для
підготовки до семінарських та
практичних робіт з дисципліни
«Менеджмент»
Методичні вказівки до практичних
занять та самостійного вивчення
дисципліни «Планування та
організація діяльності
підприємства» для студентів
економічних спеціальностей

3,4

Савченко І.Є.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

3,9

Литовченко О.В.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

2,2

Савченко І.Є.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

3,2

Залозна С.Г.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

2,8

Заболотний О.А.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

2,2

Ландик О.Г.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

4,3

Лавська Н.В.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

3,7

Помазан М.Г.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

3,5

Помазан М.Г.
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Практикум з дисципліни «Основи
діловодства»

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

3,7

Проскуріна Л.І.

11. Основи органічного землеробства

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

3,4

Розводовська М.М.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

2,0

Царук Н.Г.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

2,3

Романенко Т.В.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

10,7

Рудик В.М.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

3,0

Бесараб А.О.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

2,5

Дейнека С.М.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

3,3

Приходько С.П.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

7,5

Приходько С.П.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

5,2

Дейнека С.М.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

6,25

Дяченко Л.А.,
Петрик А.М.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Наскрізна задача з
бухгалтерського обліку
Звіт-щоденник про проходження
переддипломної практики зі
спеціальності 5.03050901
«Бухгалтерський облік»
(071 «Облік і оподаткування)
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Монтаж електрообладнання та
систем керування» для студентів
спеціальності 5.10010102
«Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних
установок в агропромисловому
комплексі»
Робочий зошит для виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Технічні засоби зв’язку» для
студентів спеціальності
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі»
Методичні рекомендації для
викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації щодо підготовки та
проведення лекційних занять
Методичні вказівки до виконання
дипломного проекту для
студентів спеціальності
5.10010201 «Експлуатація та
ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
Словник. Терміни та визначення
основних понять. Система
конструкторської документації.
Комп’ютерна графіка
Методичні рекомендації щодо
проведення виховних годин у
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Методичні рекомендації до
виконання курсового проекту з
20.
дисципліни «Експлуатація машин
та обладнання»
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Методичні рекомендації до
виконання лабораторної роботи
«Обладнання для виробництва
борошна» з дисципліни «Машини
і обладнання для переробки та
зберігання сільськогосподарської
продукції»
Методичні рекомендації до
виконання лабораторної роботи
«Обладнання для виготовлення
олії» з дисципліни «Машини і
обладнання для переробки та
зберігання сільськогосподарської
продукції»
Методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Ремонт машин і
обладнання» для студентів
спеціальності 5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва»
Методичні рекомендації з
дисципліни «Захист Вітчизни».
Розділ «Медицина» для студентів
спеціальності «Облік і
оподаткування» ВНЗ І-ІІ р.а.
Практикум з дисципліни
«Англійська мова (за професійним
спрямуванням)» для студентів
спеціальності 5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва»
Методичні рекомендації до
семінарських занять з дисципліни
«Українська література» для
студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
Курс лекції з дисципліни «Історія
України»

Методичні рекомендації щодо
вивчення біографії письменників
28. світової літератури XIX століття (з
використанням інтерактивних
методів навчання)
Тестові завдання для модульного
контролю знань з дисципліни
29.
«Основи філософських знань» для
студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

2,7

Ікальчик М.І.,
Помазан М.Г.,
Іванов Е.К.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

2,4

Ікальчик М.І.,
Помазан М.Г.,
Іванов Е.К.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

3,7

Кириченко О.М.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

5,4

Павловська Л.М.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

4,75

Іванченко І.Г.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

4,2

Кисла О.М.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

3,75

Петриченко В.А.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

1,9

Сидоренко Ю.О.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

3,5

Шевченко В.Г.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Методичні рекомендації до
виконання курсового проекту для
студентів спеціальності
5.07010102«Організація
перевезень і управління на
автомобільному транспорті»
Методичні вказівки для виконання
практичних робіт з дисципліни
«Транспортно-експедиційна
робота»
Наскрізна програма практичної
підготовки студентів спеціальності
5.05020201 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі»
Методичні рекомендації
«Прогресивні способи заготівлі
кормів» для студентів
спеціальності 5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва»
Методичні рекомендації до
проведення семінарських занять з
дисципліни «Політична економія»
для спеціальності 5.03050901
«Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Електричні пристрої
в системах керування» для
студентів спеціальності
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі»
Методичні вказівки до виконання
практичних робіт з дисципліни
«Основи енергозбереження» для
студентів спеціальності
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі»
Курс лекцій з дисципліни «Ремонт
машин і обладнання» для
студентів спеціальності
5.10010201 «Експлуатація та
ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

6,25

Горбач В.І.,
Приходько С.П.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

3,1

Карпенко Н.М.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

3,5

Шеїн Т.В.,
Соломко Н.О.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

2

Розводовська М.М.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

2,8

Потопальська Н.В.

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

4,3

Кубрак Р.Д.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

5,15

Крутько Ю.О.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

4,2

Фагуник В.І.

86

Методичні рекомендації
«Загартування організму запорука
38.
здоров’я» для студентів і
викладачів фізичного виховання.

Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

Булавенко Ю.К.,
Чередник С.А.

2,3

Таблиця 2.
Монографії
Назва публікації, видавництво, рік, кі-ть стор.
–

Автор
–

Таблиця 3.
Наукові статті (у міжнародних, міжгалузевих, вузівських виданнях
(крім видань у власному закладі)
№
з/п

1.

2.

3.

Назва роботи

Міжпредметні зв’язки
математики і
загальнотехнічних
дисциплін

Огляд гідравлічних
сівалок овочевих
культур: аналіз і
перспективи

Технологічні прийоми
отримання раннього
врожаю овочевих
культур

Рік
видання

Видавництво

Кількість
др. арк

2016

Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми
та перспективи
розвитку»
м. ПереяслівХмельницький

0,4

Дейнека С.М.,
Дейнека І.П.

2016

Збірник наукових
праць Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Тенденції та
перспективи розвитку
науки і освіти в
умовах глобалізації»
м. ПереяслівХмельницький

0,3

Дейнека С.М.

2016

Збірник наукових
праць Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві» //Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

0,25

Дейнека С.М.
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Автори

4.

5.

Техніка для аграрія на
міжнародній виставці
Інтер АГРО комплекс
2015
Екологічні аспекти
механічних руйнувань
технологічного
обладнання
бурякоцукрового
виробництва

2016

Науково-виробничий
журнал «Техніка і
технології АПК»
№1

2016

Журнал «Безпека
життєдіяльності»

6.

Вплив конструктивнотехнологічних
параметрів
молоткових дробарок
і фізико-механічних
властивостей
кормових матеріалів
на процес
подрібнення

7.

Розрахунковоекспериментальний
метод оцінки
енергетичнобезпечного ресурсу
трубопроводів
бурякоцукрового
виробництва

8.

Екологічна безпека в
біоенергетичних
інноваційноінвестиційних
проектах
агропереробних
виробництв

2016

9.

Дослідження причин
деградації металу
паропроводів
високого тиску
бурякоцукрового
виробництва

2016

10.

Екологічні аспекти
впровадження
інноваційних
технологій на

2016

2016

2016

Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві» Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-технічної
конференції
«Проблеми сучасної
енергетики
і
автоматики в системі
природокористування», Київ
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-технічної
конференції
«Проблеми сучасної
енергетики
і
автоматики в системі
природокористування», Київ
Збірник наукових
праць Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні підходи
і сучасна наука».
Збірник наукових
праць «Велес»,
І частина, Київ
Збірник наукових
праць Міжнародної
науково-практичної
конференції
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0,20

Ясеницький В.,
Чорношкур В.,
Дейнека С.,
Кушнарьов С.

0,19

Макаренко В.Д.,
Василюк В.І.,
Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

0,38

0,19

0,13

Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

Скрипник М.М.,
Макаренко В.Д.,
Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

Скрипник М.М.,
Макаренко В.Д.,
Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

0,19

Макаренко В.Д.,
Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

0,19

Макаренко В.Д.,
Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

агропромислових
підприємствах

11.

Напрями підвищення
промислової безпеки
сучасного
агропереробного
виробництва

12.

Сільськогосподарська
техніка на виставці
«Агро-2016»

2016

13.

Сільськогосподарська
техніка на виставці
«Агро-2016»

2016

14.

Обґрунтування
параметрів скребків
похилого конвеєра
для прибирання гною
у тваринницьких
приміщеннях

15.

Обґрунтування
застосування
однотипної годівлі
корів

16.

Обгрунтування
технологічного
процесу збирання
кормових буряків.

2016

2016

2016

2016

«Інноваційні підходи
і сучасна наука».
Збірник наукових
праць «Велес»,
І частина, Київ
Збірник наукових
праць науковопрактичної
конференції
«Інноваційні
технології
виробництва
рослинницької
продукції», Умань
Науково-виробничий
журнал «Техніка і
технології АПК»
№ 7 (82)
Науково-виробничий
журнал «Техніка і
технології АПК»
№ 8 (83)
Науковий вісник
НУБіП України.
Серія: техніка та
енергетика АПК. –
Випуск № 218.
Частина 2
Збірник наукових
праць Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Сучасні
тенденції
розвитку
техніки та технологій
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин: ПП
Лисенко М.М.
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0,13

Макаренко В.Д.,
Козаченко Н.В.,
Петренко І.В.

0,75

Гусар В.,
Сосновська В.,
Ікальчик М.

1,06

Гусар В.,
Сосновська В.,
Ікальчик М.

0,75

Голуб Г.А.,
Хмельовський В.С.,
Ікальчик М.І.

0,38

Ікальчик М.І.

0,55

Барановський В.М.,
Теслюк В.В.,
Ікальчик М.І.

17.

Функціонування
біогазових установок

18.

Конструкція
біогазових установок

19.

Моделювання
технології і технічних
засобів для
передпосівного
обробітку грунту під
сівбу цукрових
буряків

2016

20.

Дослідження ефекту
тиску хвиль при
роботі хвильових
транспортерів

2016

21.

Дослідження хвиль
при роботі хвильових
транспортерів та
ефекту їхнього тиску

2016

2016

2016

Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Сучасні
тенденції
розвитку
техніки та технологій
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Сучасні
тенденції
розвитку
техніки та технологій
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Сучасні
тенденції
розвитку
техніки та технологій
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
90

0,5

0,6

0,75

Теслюк В.В.,
Ікальчик М.І.

Курило О.М. ,
Теслюк В.В.,
Ікальчик М.І.

Теслюк В.В.,
Ікальчик М.І.,
Барановський В.М.

0,65

Дяченко Л.А.

0,6

Дяченко Л.А.

22.

Шляхи модернізації та
розвитку вищої освіти
України. Виклики
часу

2016

23.

Підвищення
зносостійкості дисків
зернової сівалки

2016

24.

Енергозберігаючі
технології освітлення
на сучасних
підприємствах

2016

25.

Система охорони
праці в
агропромисловому
комплексі

2016

методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
91

0,45

Кириченко О.М.

0,56

Рудик В.М.

0,63

Соломко Н.О.,
Олешко М.І.

0,56

Заболотній О.А.

26.

Новітні технології в
агропромисловому
виробництві:
проблеми та
перспективи
впровадження

2016

27.

Проблеми
професійної орієнтації
молоді на сучасному
етапі ринкових
перетворень

2016

28.

29.

Тепловий режим
світильників з
люмінесцентними
лампами

Організаційний
процес проведення
інвентаризації як
складової частини
облікової політики
підприємства

2016

2016

технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-технічної
конференції
«Проблеми
та
перспективи розвитку
енергетики,
електротехнологій та
автоматики в АПК»,
Київ
Збірник наукових
праць науковопедагогічних
працівників
«Актуальні проблеми
суспільства», № 11,
Ніжин: НДУ
ім. М Гоголя
92

0,8

Ландик О.Г.,
Шеїн Т.В.

0,69

Соломко Н.О.

0,38

Соломко Н.О.

0,5

Мошко В.В.

30.

Мінімальні системи
технології обробітку
грунту: переваги та
недоліки

2016

31.

Розвиток транспорту
та екологічні
проблеми довкілля

2016

32.

Енергозбереження та
екологічна безпека у
процесі обробітку
грунту

2016

Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

93

0,45

Мошко В.В.

0,6

Горбач В.І.

0,37

Петрик А.М.

33.

Сучасні питання
управління
логістикою на
підприємствах

2016

34.

Роль охорони праці у
підготовці фахівців
автомобільного
транспорту

2016

35.

Мультимедійна
презентація як
активна технологія
навчання іноземної
мови

2016

Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Стратегія
економічного
розвитку
України»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

94

0,6

Карпенко Н.М.

0,4

Безжон Ю.М.

0,55

Іванченко І.Г.

36.

37.

Розсекречення
документів НАФ
України у 1956-1957
роках як елемент
«Хрущовської
відлиги»

Міжнародні стандарти
та Україна: проблеми
модернізації й
інтеграції
національної системи
освіти

38.

Еволюція методів
навчання англійської
мови

39.

Стан розвитку
культури
професійного
спілкування студентів
аграрних вищих
навчальних закладів

40.

Використання
елементів проектної
діяльності на заняттях
іноземної мови в
технічних вузах

2016

Збірник
наукових
праць
Міжнародної
наукової конференції
«Крах
Радянської
імперії:
анатомія
катастрофи
(Соціалістичний табір,
СРСР
та
пострадянський
простір
у
другій
половині ХХ – на
початку ХХІ ст.)»,
присвяченій
25-тій
річниці
розпаду
СРСР, Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

0,7

Петриченко В.А.

2016

Збірник наукових
праць
IV Міжнародної
науково-практичної
конференції «Відкриті
еволюціонуючі
системи» //Зб. наук.
пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

0,6

Дейкун П.В.

2016

Збірник наукових
праць IV Міжнародної
науково-практичної
конференції «Відкриті
еволюціонуючі
системи» //Зб. наук.
пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

0,72

Іванченко І.Г.,
Колесник Т.П.

2016

Збірник наукових
праць IV Міжнародної
науково-практичної
конференції «Відкриті
еволюціонуючі
системи», Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

0,68

Кисла О.М.

2016

Збірник
наукових
праць Міжнародного
науково-практичного
семінару «Проектна
діяльність
як
інструмент
досліджень, навчання
та інновацій», Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

0,52

Іванченко І.Г.

95

41.

Дослідження жіночої
долі Іваном Франком

2016

42.

Розгляд аграрних
питань початку
XX століття в рамках
загальноосвітнього
курсу «Історія
України»

2016

43.

Фонд Ф1238
«Ніжинське технічне
училище
Кушакевича А.Ф. як
джерело історії
аграрної освіти
України кінця XIX початкуXX століть»

2016

44.

Формування стійкого
інтересу до дисциплін
гуманітарного циклу у
студентів вищих
аграрних навчальних
закладів

2016

Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Комунікативний
дискурс: наукова
рецепція і стратегія
дослідження», Київ
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
96

0,5

Кисла О.М.,
Шостка М.М.

0,6

Шевченко В.Г.

0,4

Петриченко В.А.

0,7

Кисла О.М.

45.

Проектна діяльність
на уроках іноземної
мови

2016

46.

Роль іноземної мови у
підготовці сучасного
фахівця АПК

2016

47.

Дослідження
феміністичної
проблематики у
творах Ольги
Кобилянської

2016

48.

Дослідження
сульфаматів металів
(V, Mn, Cr) та
напрямків їх
використання в
сільському

2016

ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
97

0,65

Іванченко О.М.,
Колесник Т.П.

0,45

Дейкун П.В.

0,5

Шостка М.М.

0,8

Максін В.І.,
Литовченко О.В.

господарстві

49.

Дуальна система
підготовки
молодшого
спеціаліста

2016

50.

Перспективи розвитку
овочевих культур
закритого грунту в
Україні

2016

51.

Роль загальноосвітніх
дисциплін, зокрема
математики, у
підготовці майбутніх
фахівців-механіків

2016

працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
98

0,9

Литовченко О.В.

0,38

Бережняк В.К.

0,8

Петриченко Н.М.

52.

Біорізноманіття
Чернігівщини

2016

53.

Методика проведення
лабораторних робіт з
дисципліни «Фізика»
в курсі
загальноосвітньої
підготовки

2016

54.

Проблеми адаптації
студентів першого
курсу

2016

55.

Особливості
викладання фізики
студентам технічних
спеціальностей

2016

Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
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0,43

Микула О.С.

0,56

Новіков М.Г.

0,55

Савченко І.Є.

0,6

Кресан Т.А.

56.

Вклад українців в
історію комп’ютерної
науки і техніки

2016

57.

Ефективність
провадження в
навчальний процес
емуляторів пристроїв і
систем

2016

58.

Використання
інтерактивних методів
у навчальному
процесі

2016

науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
100

0,75

Кулик О.А.

0,5

Ландик О.Г.

0,68

Заболотній О.А.

59.

Використання
масових відкритих
on-line курсів для
самоосвіти викладача

2016

60.

Розрахунок вихрових
струмів у
циліндричному
індукційному
повітронагрівачі

2016

61.

Новітні методи
тестового контролю
при викладанні
технічних дисциплін

2016

62.

Демонополізація
економіки у період
ринкової
трансформації

2016

часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу»,
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
101

0,62

Іванов Є.К.

0,5

Лементарьов В.В.

0,47

Якубінська Л.Г.

0,63

Романенко Т.В.

63.

Формування
професійної
компетентності
майбутніх фахівців
аграрної сфери

2016

64.

Система мотивації на
підприємстві

2016

65.

Особливості процесу
бізнес-планування в
сучасній економіці

2016

науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
102

0,52

Лавська Н.В.

0,4

Проскуріна Л.І.

0,4

Помазан М.Г.

66.

Облік біологічних
активів і
сільськогосподарської
продукції за
справедливою
вартістю

2016

67.

Сучасні маркетингові
підходи та їх
застосування в роботі
аграрних підприємств

2016

68.

Удосконалення
застосування
інтерактивних методів
навчання при
вивченні облікових
дисциплін

2016

69.

Сучасний потенціал
трудових ресурсів
агропромислових
районів

2016

часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи
підготовки
висококваліфікованих
фахівців:
виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць IV Міжнародної
науково-практичної
конференції «Відкриті
103

0,6

Царук Н.Г.

0,5

Ковтун О.В.

0,6

Лоханько Н.В.

0,75

Лавська Н.В.

70.

Інтегративна освіта:
сучасний
стан
та
перспективи навчання
електротехнічних
дисциплін

2016

71.

Сучасні
адаптивні
технології
вирощування
сільськогосподарських культур

2016

72.

Сучасний стан і
розвиток агрономічної
науки»

2016

73.

Банківська система
України, проблеми та
перспективи

2016

еволюціонуючі
системи» //Зб. наук.
пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу», //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві» //Зб.
наук. пр. – Ніжин: ПП
Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць ХХVІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми
та перспективи
розвитку», ПереяслівХмельницький
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Стратегія
економічного
розвитку
України:
теоретичні засади та
механізм реалізації»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
104

0,68

Шеїн Т.В.

0,9

Лавська Н.В.

0,6

Лавська Н.В.

0,6

Романенко Т.В.

74.

75.

Метод зниження
поздовжніх коливань
пружних гусениць
сучасних
сільськогосподарських машин

Обґрунтування
параметрів і режиму
вібрації
глибокорозпушувача

2016

2016

76.

Перспективи
підготовки молодших
спеціалістів в умовах
реалізації закону «Про
вищу освіту»

2016

77.

Бінарні заняття при
викладанні дисциплін
загальнотехнічного
циклу

2016

ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Сучасні
тенденції
розвитку
техніки та технологій
в агропромисловому
виробництві»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
105

0,63

Дяченко Л.А.

0,7

Дяченко Л.А.

0,87

Литовченко О.В.

0,7

Приходько С.П.

78.

Обробка матеріалів на
сучасних
металорізальних
верстатах

2016

79.

Формування
професійної
компетентності
фахівців аграрної
галузі

2016

80.

Шляхи оптимізації та
інтенсифікації
навчального процесу
під час вивчення
дисципліни «Правила
дорожнього руху»

2016

81.

Перспективи
видобутку сланцевого
газу в Україні

2016

ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
106

0,45

Падалка М.М.

0,6

Петренко І.В.

0,55

Дейнека С.М.

0,68

Соломко Н.О.

82.

Підвищення
ефективності у
тваринництві шляхом
впровадження
сучасних
автоматизованих
технологій

2016

83.

Зелений тариф в
Україні

2016

84.

Застосування
проблемного
навчання при
викладанні
спеціальних
дисциплін

2016

працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
107

0,6

Олешко Н.О.

0,45

Кубрак Р.Д.

0,4

Бесараб А.О.

85.

Автоматизація
виробництва: етапи
розвитку та
перспективи

2016

86.

Вивчення динаміки
спортивних
уподобань студентів
вищих навчальних
закладів

2016

87.

Вплив фізичного
виховання на здоров’я
студентів спеціальної
медичної групи

2016

88.

Формування
здорового способу
життя студентів
засобами фізичної

2016

часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу//Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
108

0,55

Рудик В.М.

0,5

Булавенко Ю.К.

0,56

Кузьмін В.В.

0,5

Марущак П.Д.

культури

89.

Фізична культура як
інструмент
формування здорової
нації

2016

90.

Вплив конструкційнотехнологічних
параметрів
молоткових дробарок
і фізико-механічних
властивостей
кормових матеріалів
на процес
подрібнення

2016

педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник наукових
праць Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
педагогічних і
науково-педагогічних
працівників,
науковців та молодих
учених «Проблеми та
методи підготовки
висококваліфікованих
фахівців: виклики
часу» //Зб. наук. пр. –
Ніжин:
ПП Лисенко М.М.
Збірник
наукових
праць
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні
технології
збалансованого
природокористування
в агропромисловому
виробництві»
//Зб.
наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

Кількість статей, опублікованих у міжнародних виданнях
Кількість статей, опублікованих у міжгалузевих виданнях
Кількість статей, опублікованих у вузівських виданнях
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0,6

Чередник С.А.

0,5

Петренко І.В.

(крім видань [ – ]
у власному [42]
закладі)
[48]

Таблиця 4.
Тези доповідей
у міжнародних, міжгалузевих, вузівських виданнях
(крім видань у власному закладі)
№
з/п
1

Назва публікації
2

1.

Концепції та вимоги
до викладача нового
покоління

2.

Роль навчальної
дисципліни «Технічна
механіка» та «ВСТВ»
у формуванні
професійних
компетенцій
майбутнього фахівця
аграрної сфери

3.

Інтенсивні шляхи
розвитку галузі
овочівництва

4.

Сучасне обладнання
для безприв'язнобоксового утримання
ВРХ

5.

Вплив зміни
конструктивних
параметрів на
енергоємність
скреперної установки

6.

Проектні технології
при викладанні

Рік
видання
3

Видавництво
4
Матеріали науковометодичного семінару
«Методологічні тенденції
розвитку сучасної освіти»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

Кільк. Автори, співавтори
др. арк
5
6

0,12

Дейнека С.М.

2016

Збірник наукових праць
регіональної науковометодичної конференції
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
ПП Лисенко М.М.

0,12

Петренко І.В.

2016

Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Сучасні
тенденції розвитку техніки
та технологій в
агропромисловому
виробництві» //Зб. наук. пр.
– Ніжин: ПП Лисенко М.М.

0,13

Дейнека С.М.

0,2

Ікальчик М.І.

0,19

Ікальчик М.І.

0,25

Кириченко О.М.

2016

2016

2016

Матеріали Міжнародної
науково-практичної
конференції «Сучасні
технології виробництва
зернових культур 2016» в
рамках VI Міжнародної
виставки інноваційних
рішень у зерновому
господарстві «Зернові
технології»
Матеріали Міжнародної
науково-практичної
конференції Технічне
забезпечення виробництва
органічної продукції та
біопалив в АПК» в рамках
XXVІІI Міжнародної
агропромислової виставки
«АГРО 2016»
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
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технічних дисциплін

7.

Підвищення
зносостійкості дисків
зернової сівалки

2016

8.

Проблеми
професійної
орієнтації молоді на
сучасному етапі
ринкових
перетворень

2016

9.

Методи оцінювання
фахової компетенції
інженерних фахівців
АПК

2016

10.

Упровадження
методики
ситуаційного
навчання
в
навчальному процесі
при
викладанні
дисципліни «Правила
і безпека дорожнього
руху»

2016

11.

Самостійна робота: її
організація та
переваги при
викладанні
дисципліни
«Транспортноекспедиційна робота»

2016

12.

Роль навчальної
дисципліни

2016

конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали Міжнародної
науково-технічної
конференції «Проблеми
сучасної енергетики і
автоматики в системі
природокористування»
//Зб. наук. пр. – Київ
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
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0,19

Рудик В.М.

0,21

Соломко Н.О.

0,25

Соломко Н.О.

0,19

Горбач В.І.

0,2

Карпенко Н.М.

0,18

Петрик А.М.

«Експлуатація машин
і обладнання» у
формуванні
професійних
компетенцій
майбутнього фахівця
аграрної сфери

13.

Використання
мультимедійних
презентацій на
заняттях з дисциплін
«Іноземна мова»,
«Культурологія»

2016

14.

Самостійна робота: її
організація та
переваги при
викладанні
дисципліни
«Економічна теорія»

2016

15.

Впровадження
інтерактивних
технологій
в
навчальному процесі
при
викладанні
дисциплін «Всесвітня
історія»,
«Соціологія»,
«Політологія»

2016

16.

Застосування
інтерактивних
методів навчання при
викладанні дисциплін
«Математика» та
«Комп’ютери і
комп’ютерні
технології»

2016

17.

Урахування
індивідуальнопсихологічних та
вікових особливостей
студентів у процесі
навчання дисциплін
«Фізичне виховання»,
«Периферійні
пристрої», «Основи

2016

конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
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0,2

Іванченко І.Г.

0,15

Петриченко В.А.

0,17

Шевченко В.Г.

0,28

Кулик О.А.

0,3

Заболотній О.А.

наукових
досліджень»

18.

Організація тестового
контролю знань у
сучасних технологіях
навчання з
дисципліни
«Мікроконтролери та
мікропроцесорна
техніка»

2016

19.

Використання
інтерактивних
методів навчання при
викладанні дисциплін
«Електроніка»,
«Мікроелектроніка і
схемотехніка» та
«Комп’ютерна
схемотехніка»

2016

20.

Методика проведення
практичних занять з
агрономічних
дисциплін

2016

21.

«Упровадження
сучасних новітніх
технологій навчання
при викладанні
дисциплін «Основи
агрономії»,
«Технологія
виробництва
продукції
рослинництва»

22.

«Упровадження
інтерактивних
технологій навчання в
навчальному процесі
при викладанні
дисципліни «Гроші та
кредит»

2016

23.

Характеристика
основних видів
контролю успішності
студентів з
дисципліни «Основи
бухгалтерського

2016

2016

Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІ Міжнаpодної
науково-пpактичної
конференції «Pозвиток
сучасної освіти: теоpія,
пpактика, інновації»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
113

0,21

Лементарьов В.В.

0,25

Якубінська Л.Г.

0,3

Лавська Н.В.

0,25

Лавська Н.В.

0,2

Романенко Т.В.

0,17

Ковтун О.В.

обліку і фінансів

24.

Використання
мульчування для
отримання екологічно
безпечної продукції

2016

25.

Теорія та методика
викладання лижного
спорту на заняттях з
дисципліни «Фізичне
виховання»

2016

26.

Упровадження
сучасних новітніх
технологій навчання
при викладанні
дисципліни «Вступ до
фаху»

2016

27.

Психологія натовпу.
Правила
безпечної
поведінки в натовпі

2016

28.

Специфіка реалізації
оптимального
поєднання методів та
принципів навчання
під час вивчення
дисципліни «Технічні
засоби зв’язку»

2016

29.

Тестові методики
контролю якості
освіти на прикладі
дисципліни «основи
теплотехніки та
гідравліки»

2016

педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції «Інноваційні
технології та
інтенсифікація розвитку
національного
виробництва», Тернопіль
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
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0,3

Лавська Н.В.

0,19

Булавенко Ю.К.

0,3

Литовченко О.В.

0,24

Савченко І.Є.

0,29

Бесараб А.О.

0,15

Гескін Д.В.

педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

30.

Методичне
обґрунтування
організації модульнорейтингового
навчання при
викладанні дисциплін
«Будова і
експлуатація
автомобіля», «ПДР»,
«ОКА та БДР»

31.

Упровадження
сучасних новітніх
технологій навчання
при викладанні
дисциплін
«Електричні
машини»,
«Електропостачання»

2016

32.

Роль навчальної
дисципліни
«Сільськогосподарські машини» у
формуванні
професійних
компетенцій
майбутнього фахівця
аграрної сфери

2016

33.

Упровадження
інтерактивних
технологій навчання в
навчальному процесі
при викладанні
дисципліни
«Технічний сервіс в
АПК»

2016

34.

Характеристика
основних видів
контролю успішності
студентів з
дисципліни
«Матеріалознавство і
ТКМ»

2016

35.

Інтерактивні
технології на заняттях
з дисципліни «Вища

2016

2016

Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науково115

0,31

Дейнека С.М.

0,25

Крутько Ю.О.

0,16

Мошко В.В.

0,13

Олійник О.Г.

0,25

Падалка М.М.

0,2

Петриченко Н.М.

математика»

36.

Інноваційнотехнологічні процеси
при вивченні
дисципліни «Монтаж
електрообладнання
систем керування»

2016

37.

Роль навчальної
дисципліни «Ремонт
машин і обладнання»
у формуванні
професійних
компетенцій
майбутнього фахівця
аграрної сфери

2016

38.

Упровадження
інтерактивних
технологій навчання в
навчальному процесі
при викладанні
дисципліни
«Трактори і
автомобілі»

2016

39.

Роль дисциплін
«Електричне
освітлення та
опромінення»,
«Автоматизований
електропривод» у
формуванні
професійних
компетенцій
майбутнього фахівця

40.

Особливості та
методика навчання
дисципліни «Загальна
електротехніка з
основами
автоматики»

педагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя
Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

0,15

Рудик В.М.

0,17

Савченко М.І.

0,18

Фагуник В.І.

2016

Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

0,22

Соломко Н.О.

2016

Матеріали ІІІ Регіональної
науково-методичної
конференції науковопедагогічних, педагогічних
працівників та науковців
«Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
//Зб. наук. пр. – Ніжин:
НДУ ім. М.Гоголя

0,35

Шеїн Т.В.
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41.

Використання
віртуальних
тренажерів

2016

42.

Комп’ютерні
технології в
бібліотечній справі

2016

43.

Використання
програми XMIND
при викладанні
соціальногуманітарних
дисциплін

2016

44.

Стандартизація
дистанційних курсів

2016

45.

Дуальна система
освіти:досвід
зарубіжних країн та
проблеми
впровадження в
Україні

2016

46.

Позитивне мислення
педагога як шлях до
формування
особистості студента

2016

47.

Інтерактивні
технології у
підготовці фахівців
аграрної сфери

2016

Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
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0,13

Горбач В.І.

0,14

Пархоменко А.О.

0,19

Шевченко В.Г.

0,25

Кулик О.А.

0,18

Дейкун П.В.

0,19

Савченко І.Є.

0,25

Лавська Н.В.

48.

Студентське
самоврядування –
реалії та перспективи

2016

49.

Проблеми
диференціації
фізичного виховання
в студентському
колективі

2016

50.

Сучасні вимоги до
особистості
викладача ВНЗ

2016

педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.
Матеріали науковометодичних практичних
семінарів науковопедагогічних та
педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта –
2016» //Зб. наук. пр. –
Ніжин: ПП Лисенко М.М.

0,13

Литвиненко В.В.

0,25

Булавенко Ю.К.

0,18

Дейнека С.М.

Кількість тез доповідей, опублікованих у міжнародних видання
[–]
Кількість тез доповідей, опублікованих у міжгалузевих виданнях
[40]
Кількість тез доповідей, опублікованих у вузівських виданнях
[10]
Кількість тез доповідей, перекладених на іноземну мову
[–]
Інформація про науково-дослідну роботу студентів:
Загальна кількість студентів денної форми навчання,
які мають у звітному році наукові публікації
[122]
Кількість студентів, які виступили у 2016 р. з доповідями на конференціях на рівні:
НУБіП України
[9]
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Додаток 2
10. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»

5.03050901
5.05020201
5.05010201
5.07010102

№
з/п

1

2
3

4

5

Фахові
дисципліни

5.10010102

ОКР “Молодший спеціаліст”
Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
Бухгалтерський облік
Монтаж, обслуговування засобів і
система автоматизації технологічного
виробництва
Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж
Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

Загальноспеціальні
дисципліни

5.10010201

Назва спеціальності

Соціальногуманітарні
дисципліни

Коди
спеціальності

Таблиця 1.
Аналіз забезпеченості дисциплін і спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців,
підручниками та навчальними посібниками.
Процент забезпеченості
підручниками

100

99,83

99,8

100

99,81

98,81

99,6

99,7

100

100

99,4

99,1

100

99,7

98,5

100

100

99,8

Таблиця 2.
Перелік дисциплін спеціальностей, не забезпечених у повному обсязі
підручниками та посібниками
Назва
Забезпеченість,
Дисципліна
спеціальності
%
1
2
3
ОКР “Молодший спеціаліст”
5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і
Алгоритми і методи обчислень
65
мереж»
5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і
Технічний сервіс ЕОМ
87
мереж»
5.03050901 «Бухгалтерський
Казначейська справа
72
облік»
5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних установок Технічні засоби зв’язку
83
в агропромисловому
комплексі»
5.07010102 «Організація
перевезень і управління на
Технічні засоби зв’язку
83
автомобільному транспорті»
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Додаток 3
10. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Таблиця 1.
Інформація про наукові конференції, семінари, що проведені у ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний коледж» у 2016 р.
№
з/п

Назва конференції

Дата проведення

Науково-методичний практичний семінар «Інноваційні освітні
технології у вищій школі»
Семінар-тренінг «Формування інформаційно-аналітичної
компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників
засобами інтелектуальних технологій»»
Науково-методичний практичний семінар «Методологічні тенденції
розвитку сучасної освіти»
ІІІ регіональна науково-методична конференція науковопедагогічних, педагогічних працівників та науковців
Студентська науково-практична конференція «Вклад України в
перемогу»

1.
2.
3.
4.
5.

Тиждень студентської науки

6.

Науково-практична конференція «Дух, що тіло рве до бою»,
присвячена 160-річчю до дня народження І. Франка
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Професійне становлення фахівця: традиції та нові підходи»
Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і
науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених
«Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців:
виклики часу»

7.
8.

9.

05 січня 2016 року
12 січня 2016 року
13 січня 2016 року
26 лютого
2016 року
05 травня
2016 року
05-20 травня
2016 року
24 травня
2016 року
13 грудня
2016 року
26-27 грудня
2016 року

Кількість штатних НПП що брали участь у роботі конференцій, проведених
організаціях
Кількість штатних НПП, що брали участь:
1.У міжнародних конференціях, семінарах далекого зарубіжжя
2. У державних всеукраїнських конференціях, семінарах
3. В обласних конференціях, семінарах
4. Внутрішньо-вузівських конференціях

в інших
[109]
[38]
[19]
[35]
[95]

Таблиця 2.
Інформація про наукові конференції, семінари в інших організаціях
№
з/п
1.

2.

Назва конференції
ІХ Всеукраїнська науково-практична
конференція «Нові інформаційні технології в
освіті. Технології «1С: Підприємства»
ІІ Міжнаpодна науково-пpактична
конференція «Pозвиток сучасної освіти:
теоpія, пpактика, інновації»

Назва організації,
яка проводила
конференцію

Дата
проведення

К-сть
учасників
від ВП

ТОВ «СКАЙЛАЙН
СОФТТВЕР», м. Київ

11 лютого
2016 року

1

Національний
університет біоресурсів
і природокористування

25 лютого
2016 року

1
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Міжнародна виставка обладнання та
технологій для тепличної галузі «Тепличне
господарство – 2016»
ХVІ Міжнародна конференція науковопедагогічних працівників, наукових
співробітників та аспірантів «Наукові
здобутки у сфері природокористування та
інженерії», присвячена 202-річчю з дня
народження Т.Г.Шевченка
Міжнародний науково-практичний семінар
«Проектна діяльність як інструмент
досліджень, навчання та інновацій»
70-та Всеукраїнська науково-практична
студентська конференція «Наукові здобутки
студентів та молодих вчених у сфері
природокористування та інженерії»,
присвячена 202-річчю з дня народження
Т.Г.Шевченка
V Міжвузівська студентська науковопрактична конференція «Актуальні питання
економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і
майнових прав в Україні»
Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології збалансованого
природокористування в агропромисловому
виробництві»
Семінар видавництва Oxford University Press
«Навчання лексики: використання словників»

України
ТОВ «Київський
міжнародний
контрактовий ярмарок»

10-12 березня
2016 року

1

Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України

14-18 березня
2016 року

3

Ніжинський державний
університет
ім. М.Гоголя

17-18 березня
2016 року

1

Ніжинський державний
університет
ім. М.Гоголя

21-25 березня
2016 року

9

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

24 березня
2016 року

6

ВП НУБіП України
«Ніжинський
агротехнічний інститут»

24-25 березня
2016 року

7

Березень
2016 року

2

07-08 квітня
2016 року

2

Видавництво Oxford
University Press, м. Київ
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України

10.

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Комунікативний дискурс:
наукова рецепція і стратегії дослідження»

11.

Педагогічний семінар викладачів аграрних
технікумів і коледжів «Інноваційна діяльність
педагога – ознака сучасності освіти»

ДУ НМЦ «Агроосвіта»

12 квітня
2016 року

2

12.

Міжнародна науково-практична конференція
«Стратегія економічного розвитку України»

ВП НУБіП України
«Ніжинський
агротехнічний інститут»

14-15 квітня
2016 року

4

Ніжинський державний
університет
ім. М.Гоголя

21-22 квітня
2016 року

1

Видавництво Macmillan
Education, м. Київ

Квітень
2016 року

2

11-18 травня
2016 року

9

20-21 травня
2016 року

8

24-27 травня
2016 року

2

31 травня

2

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Міжнародна науково-практична конференція
«Крах Радянської імперії: анатомія
катастрофи (Соціалістичний табір, СРСР та
пострадянський простір у другій половині ХХ
– на початку ХХІ ст.)», присвяченій 25-тій
річниці розпаду СРСР
Вебінар видавництва Macmillan Education
«Навчання лексики до підготовки до
державних іспитів»
Фестиваль студентської науки – 2016
IV Міжнародна науково-практична
конференція «Відкриті еволюціонуючи
системи»
XIII Международная научно-практическая
конференция студентов и магистрантов
«Организационно-правовое обеспечение
механизма хозяйствования в сфере АПК»
Міжнародна науково-практична конференція

Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
ВП НУБіП України
«Ніжинський
агротехнічний інститут»
Белорусская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
Центр наукових
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19.

«Інноваційні підходи і сучасна наука»
Семінар видавництва Oxford University Press
«Я мислю, отже, я учусь»
Міжвузівська студентська науково-практична
конференція «Актуальні питання економіки,
підприємництва та природокористування»
Всеукраїнська науково-практична
конференція, присвячена актуальним
питанням викладання літератури та мови
«П’яті Бугайківські читання»

публікацій, м. Київ
Видавництво Oxford
University Press, м. Київ
ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2016 року
Серпень
2016 року

1

08 вересня
2016 року

1

Ніжинський державний
університет
ім. М.Гоголя

29-30 вересня
2016 року

1

ПереяславХмельницький
державний
педагогічний
університет
ім. Г.Сковороди

14 жовтня
2016 року

2

Тернопільська державна
сільськогосподарська
дослідна станція

20-21 жовтня
2016 року

1

ВП НУБіП України
«Ніжинський
агротехнічний інститут»

27 жовтня
2016 року

6

25.

ХVIII Міжнародна науково-практична
інтернет–конференція «Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в умовах
глобалізації»

ПереяславХмельницький
державний
педагогічний
університет
ім. Г.Сковороди

27-28 жовтня
2016 року

1

26.

Конференція Чернігівської обласної
організації фізкультурно-спортивного
товариства «Колос» АПК України «Програма
розвитку фізичної культури і спорту в
сільських, селищних територіальних громадах
в умовах децентралізації влади»

Чернігівська обласна
організація ФСТ
«Колос», м. Чернігів

16 листопада
2016 року

1

27.

Міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування»

21-22 листопада
2016 року

1

28.

ІV Міжвузівська студентська науковопрактична конференція «Перспективи
розвитку аграрної економіки України»

23 листопада
2016 року

1

29.

Міжвузівська студентська науково-практична
конференція «Професійний розвиток та його
становлення сучасного фахівця в умовах
зміцнення національної державності»

23 листопада
2016 року

3

01 грудня
2016 року

3

01 грудня
2016 року

4

14 жовтня

1

20.

21.

22.

23.

24.

30.

31.
32.

XXVI Всеукраїнська інтернет-конференція
«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та
перспективи розвитку»
ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Інноваційні технології та
інтенсифікація розвитку національного
виробництва»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Сучасні тенденції розвитку
техніки та технологій в агропромисловому
виробництві»

Конференція Ніжинської районної організації
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос» АПК України «Робота
організації за 2014-2016 роки. Програма
розвитку фізичної культури і спорту в
сільських, селищних територіальних громадах
в умовах децентралізації влади»
ХІ обласна науково-практична конференція
«Жінки Чернігівщини: історія і сучасність.
Місія сучасної жінки: виклики часу»
ХХVІ Всеукраїнська науково-практична

Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
ВП НУБіП України
«Боярський коледж
екології і природних
ресурсів»
ВП НУБіП України
«Бобровицький коледж
економіки та
менеджменту
ім. О.Майнової»
Ніжинська районна
організація
Всеукраїнського ФСТ
«Колос»
Навчально-методичний
центр профспілок
Чернігівської області
Переяслав122

інтернет-конференція «Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми та перспективи
розвитку»

33.

Міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми та перспективи розвитку
енергетики, електротехнологій та автоматики
в АПК»

34.

Міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування»

35.

36.

Міжнародна науково-технічна конференція
«Інноваційні технології виробництва
рослинницької продукції»
Засідання обласних методичних об’єднань
заступників директорів з навчально-виховної
роботи, завідувачів відділень, методистів,
викладачів, бібліотекарів.

Хмельницький
державний
педагогічний
університет
ім. Г.Сковороди
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
Уманський
Національний
університет садівництва
Рада директорів
ВНЗ І-ІІ р.а.
Чернігівської області

123

2016 року

Березень
2016 року

1

14-18 листопада
2016 року

1

20 квітня
2016 року

1

Протягом
2016 року

30

