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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; 

– 9 циклових комісій: соціально-гуманітарних дисциплін; загальноосвітніх 
дисциплін; загальнотехнічних дисциплін; технічного сервісу та експлуатації 
машин і обладнання; обслуговування та ремонту електротехнічних установок і 
систем автоматизації; обслуговування комп'ютерних систем і мереж; спеціальних 
економічних дисциплін;  транспортних технологій; фізичного виховання; 

– кафедра автоматизації та електроінженерії; 
– бухгалтерська служба; 
– підрозділ по роботі з кадрами; 
– юридична служба; 
– служба з охорони праці та підрозділ з питань цивільного захисту; 
– навчально-методичний підрозділ (навчально-методичний кабінет); 
– відділ навчально-виробничих практик та робітничих професій; 
– бібліотека; 
– підрозділ з виховної роботи та студентських справ;   
– господарський підрозділ; 
– енергетична служба. 
Основними напрямами діяльності Відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний 
коледж" є: 

− підвищення рівня якості та змісту освіти, розширення можливостей доступу до 
освітянських послуг  (кількість спеціальностей – 6); 

− розвиток матеріально-технічної бази, придбання нового й сучасного 
лабораторного обладнання, 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; 
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− 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: 
− Розробка та обґрунтування конструктивних робочих параметрів гідровисіваючого 

апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур закритих грунтів, Дейнека 
Станіслав Миколайович, викладач циклової комісії загальнотехнічних дисциплін. 

−  Синтез, властивості та практичне використання сульфамінової кислоти та 
сульфаматів, Литовченко Олена Володимирівна, викладач  циклової комісії загальноосвітніх 
дисциплін. 

− Методика вивчення художніх творів з міфологічними структурами експліцитного 
типу на уроках української літератури в 9-11 класах, Сидоренко Юлія Олександрівна, 
викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. 

− Теоретичні й методичні засади формувань науково-методичної компетентності 
викладання в системі післядипломної педагогічної освіти, Толочко Світлана Вікторівна, 
викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. 

− Автоматизація процесів підготовки води для поливу, Кістень Володимир 
Григорович, к.т.н., Залозний Роман Васильович, викладачі кафедри автоматизації та 
електроінженерії.  

− Методичні засади продуктивного навчання хімії студентів агротехнічних 
спеціальностей, Шкодин Альона Василівна, викладач  циклової комісії технічного сервісу та 
експлуатації машин і обладнання, к.п.н. 

− Історія і культура Київської Русі у науковій спадщині М.О.Максимовича, 
Шевченко Наталія Олександрівна, викладач циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін, к.і.н. 

− Удосконалення елементів технології вирощування огірка в Поліссі України, 
Лавська Наталія Вікторівна, викладач циклової комісії спеціальних економічних дисциплін, 
к.с.г.н. 

− Покращення паливної економічності бензинового двигуна, Топчій Сергій 
Іванович, викладач циклової комісії технічного сервісу  та експлуатації машин і обладнання, 
к.т.н. 

− Обгрунтування параметрів та режимів вібрації плуга, Дяченко Любов Анатоліївна, 
викладач циклової комісії транспортних технологій, к.т.н. 
 

 
 Аспірантських робіт – 3: 
1. Розробка та обґрунтування конструктивних робочих параметрів гідровисіваючого 

апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур закритих грунтів, Дейнека 
Станіслав Миколайович, викладач циклової комісії загально технічних дисциплін, Аніскевич 
А.В., д.т.н., професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. 
М.Г.Василенка. 

2.  Синтез, властивості та практичне використання сульфаматів ванадію (ІІ, ІV), 
магнану (ІІ), титану (ІV), хрому (ІІІ), Литовченко Олена Володимирівна, викладач  циклової 
комісії загальноосвітніх дисциплін, Максін В.І., д.х.н., професор кафедри аналітичної і 
біонеоганічної хімії та якості води НУБіП України. 

3.  Методика вивчення художніх творів з міфологічними структурами експліцитного 
типу на уроках української літератури в 9-11 класах, Сидоренко Юлія Олександрівна, 
викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, Бондаренко Ю.І., д.п.н., 
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професор, завідувач кафедри методики викладання української мови та літератури НДУ ім. 
М.Гоголя. 

 Докторських робіт – 1: 
1. Теоретичні й методичні засади формувань науково-методичної компетентності 

викладання в системі післядипломної педагогічної освіти, Толочко Світлана Вікторівна, 
викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, Рідей Н.М., д.п.н., професор 
кафедри освіти дорослих ННІ післядипломної освіти. 

 
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 31 лабораторію та  
12 кабінетів, 8 комп’ютерних класів, що містять 95 комп’ютерів. 

До послуг студентів – бібліотека з книжковим фондом для молодших спеціалістів 
37736 примірників, понад 29 тис. назв книг, журналів та іншої друкованої продукції,  
2 читальні зали на 115 місць у спільному використанні з ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут». У 2018 році (станом на 01.10.2018) придбано літератури на суму 
25158 грн. 38 коп., у т.ч книг 157 примірників на суму 9055 грн. 00 коп., журналів та газет на 
суму 16103 грн. 38 коп. 

Обладнано мультимедійною технікою 15 навчальних кабінетів та лабораторій. За  
2018 рік створено1 комп’ютерну лабораторію для спеціальності 071 Облік і опадаткування, 
обладнано новими комп’ютерами 1 лабораторію для спеціальності 123 Комп’ютерна 
інженерія, мультимедійною технікою - 4 аудиторії. 

В лабораторному корпусі № 2 здійснено ремонт та облаштування лабораторії обкатки 
та випробовування двигунів для забезпечення підготовки студентів спеціальності  
208 Агроінженерія, 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт).   

Загальна характеристика матеріально-технічної бази наведена у табл.1.3.10.1 

1.4.10. Склад педагогічного персоналу 
У ВП працюють 58 штатних ПП, 8 адміністративних працівників, 24 особи інших 

працівників, 11 лаборантів та майстрів виробничого навчання. 
Докторів наук, професорів – 1 особа, з них штатних – 0 осіб. Кандидатів наук –  

15 осіб, з них штатних – 11 осіб, доцентів – 4 особи, з них штатних – 1 особа, старших 
наукових співробітників – 1 особа, з них штатних – 1 особа.  

Викладачів – 67 осіб, у т.ч. викладачів-методистів – 17 осіб, ст. викладачів – 8 осіб,  
викладачів  вищої категорії – 42 особи, І категорії – 12 осіб, ІІ категорії – 4 особи, інших –  
9 осіб. 

У 2018 році вступили до докторантури, аспірантури – 1 особа; здобувають 
педагогічну освіту – 0 осіб, з них на педагогічному факультеті НУБіП України – 0 осіб, 
здобули педагогічну освіту – 0 особа, підвищили кваліфікацію – 12 осіб, з них ПП – 11 осіб, 
пройшли атестацію – 11 педагогічних працівників. 

Захистили дисертацію – 0 осіб, з них докторських – 0 осіб, кандидатських – 0 осіб. 
Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 7 осіб.  
Загальна характеристика кадрового складу наведена  у табл. 1.3.10.1.  
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Таблиця 1.3.10.1.  
Загальна характеристика  

 
№ 
з/п Показники діяльності ВП освіти Кількісні 

параметри 
1 2 3 

1. Кількість студентів, разом осіб, 
у т.ч. за формами навчання: 546 

- денна 501 
- заочна 45 

2. Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі: 
- осіб 191 

- %  від загальної кількості 36,7 
3. Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців, 

разом 
6 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
- молодший спеціаліст 

 
6 

- бакалавр 1 
- спеціаліст - 

4. Факультети:   
- - 

4.1. Відділення:  
- відділення довузівської підготовки 1 

4.2. Підрозділ підготовки молодших спеціалістів:  
 - відділення технічно-енергетичних систем і засобів автоматизації 1 
 - відділення економіки, логістики та інформаційних систем 1 
5. Кількість кафедр, разом: 1 
 - з них випускових 1 
5.1. Кількість циклових комісій: 9 
 - з них випускових 5 
6. Чисельність педагогічних працівників, які мають наукові ступені: 

- докторів наук 
 
1 

 - кандидатів наук 15 
 - здобувачів та аспірантів 5 
 у т.ч. штатних: 

- докторів наук 
 
- 

 - кандидатів наук 11 
 сумісників: 

- докторів наук 
 
1 

 - кандидатів наук 4 
7. Загальна чисельність  педагогічних працівників, разом осіб: 67 
 у т.ч.:    - штатних 58 
   - сумісників  9 
7.1. Чисельність педагогічних працівників, які мають педагогічні 

звання, усього: 
- викладач-методист 
- старший викладач 

 
 

17 
8 

7.2. Чисельність педагогічних працівників, які мають: 
- вищу кваліфікаційну категорію 

 
42 

 - другу кваліфікаційну категорію 4 
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 - першу кваліфікаційну категорію 12 
8. Навчальні корпуси, кількість 2* 
9. Гуртожитки, кількість місць 1/180 
10. Навчальні лабораторії та навчальні корпуси  
 - загальна площа, м2 12445,9* 
 - навчальна площа, м2 8761,4* 
 - на одного студента, м2 16.0 
11. Лабораторії, кількість 31*  
12. Кабінети, кількість 12*  
13. Учбові полігони, кількість 2* 
14. Навчально-виробничі майстерні, кількість 1* 
15. Спортивний зал (площа м2) 4* (2690) 
16. Актовий зал (кількість місць) 1* (450) 
17. Їдальня (посадочних місць) буфет 
18. Читальний зал (кількість місць) 2* (115) 
19. Читальний зал у гуртожитку (кількість місць) - 
20. Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів 8* (95) 
21. Комп’ютерні класи в гуртожитку, к-сть класів/к-сть комп’ютерів  - 
22. Інформаційно-видавничий центр - 
23. Клас для дистанційної освіти 3* 
24. Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено 

співробітництво 3 

25. Обсяг фінансування:   

 - загальний фонд 10590,6 тис.грн. 
 - спеціальний фонд 2703,2 тис.грн. 
26. Кошти від навчальної діяльності 1513,2 тис.грн. 
27. Кошти від господарської діяльності 642,3 тис.грн. 
28. У т.ч. з розрахунку на 1 державну гривню 0,3 грн. 
 
* - коледж використовує матеріально-технічну базу ВП НУБіП України "Ніжинський 
агротехнічний інститут" 

 
1.5.10. Кількість студентів 

На відділеннях навчається 546 студентів: у т.ч. 501 студент денної форми навчання,  
з них 146 – за умов договору; 45 студентів заочної форми навчання, із них 45 – за умов 
договору. 

У 2018 р. зараховано на денну форму навчання 171 студент, із них за умов договору 
62 особи. Серед вступників – 61 особа сільської молоді, що складає 35,7 % від загальної 
кількості вступників, зараховано 4 дитини-сироти. Середній конкурс становить 2,9. 

У 2018 р. зараховано на заочну форму навчання 21 студент, із них за умов договору  
21 особа. Серед вступників – 11 осіб сільської молоді, що складає 52,4 %.  

Загальна характеристика контингенту студентів наведена в табл. 1.3.10.1. 
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2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2. № 10. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

Надходження коштів:  
- за загальним фондом – 10590,6 тис. грн.; 
- за спеціальним фондом – 2703,3 тис. грн. 
Фінансування за загальним фондом виконано на 100 %., за спеціальним фондом виконано  
на 100 %. 
Заборгованість за соціальними виплатами, виплатами за комунальні послуги відсутня.  
Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

 
Таблиця 2.10.1.  

Обсяг фінансування у 2018 рік згідно кошторису, тис. грн.  
 

КЕКВ Статті витрат Загальний фонд, 
тис. грн. 

Спеціальний фонд 
тис. грн. 

2110 Оплата праці 6337,1 1470,5 
2120 Нарахування на з/п 1389,1 261,9 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3,1 50,0 
2230 Продукти харчування 216,3 0,00 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 57,5 
2270 Комунальні послуги 700,9 345,1 

2282 
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесених до 
заходів розвитку 

0,00 1,5 

2720 Стипендії 1905,2 0,00 
2730 Інші виплати населенню 42,5 0,00 
2800 Інші поточні видатки 0,00 13,3 
3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 0,00 15,8 

 Всього 10594,2 2215,6 
 

Таблиця 2.10.2.  
Обсяг фактичного фінансування за загальним фондом у 2018 р., тис. грн.  

 
КЕКВ Статті витрат Загальний фонд У відсотках до 

затвердженого 
2110 Оплата праці 6337,1 100 
2120 Нарахування на з/п 1389,1 100 
2210 Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 3,1 100 
2230 Продукти харчування 216,3 100 
2270 Комунальні послуги 700,9 100 
2720 Стипендії 1901,6 100 
2730 Інші виплати населенню 42,5 100 

 Всього 10590,6 100 
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Таблиця 2.10.3.  
Обсяг фінансування наукової роботи у 2018 році, тис.грн. 

 
КЕКВ Статті витрат Загальний 

фонд 
затверджено 
кошторисом 

Фактично 
профінансовано 

з загального 
фонду 

 Фактично 
профінансовано 
з спеціального 

фонду 

У відсотках до 
затвердженого 

1110 Оплата праці     
1120 Нарахування на з/п     
1130 Оплата послуг з утримання 

бюджетних установ     

1160 Комунальні послуги     
2110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування 

    

2130 Капітальний ремонт в т.ч. 
реконструкція     

 Всього     
 

Таблиця 2.10.4.  
Обсяг фактичного надходження коштів спеціального фонду  

у 2018 р., тис. грн. 
 

№ з/п Статті витрат Тис. грн. 

1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
з їх основною діяльністю 1513,2 

2. Господарська діяльність, в т.ч.: 642,3 
3. Плата за гуртожиток 642,3 
4. Оренда - 
5. Реалізація майна - 
6. Благодійні внески, гранти та дарунки 547,8 

Разом 2703,3 
 

Таблиця 2.10.5.  
Надходження коштів від господарської діяльності, навчально-виробничих,  

інноваційних та інших підрозділів, тис. грн. 
 

№ з/п Назва  підрозділу,  лабораторії 2017 рік 
2018 рік У % 2018 

до 2017 року план  факт  
 

1. Гуртожиток 511,4 640,0 642,3 125,6 
2. Студентська їдальня - - - - 
3. Друкарня - - - - 
4. Інші - - - - 

Разом 511,4 640,0 642,3 125,6 
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3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

3.10. Відокремлений підрозділ  Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж" 

 
У ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" до викладацької роботи 

залучено 67 осіб. 
З них:  
− штатних викладачів – 58 осіб; 
− сумісників – 9 осіб. 
Серед штатних педагогічних працівників мають: 
− науковий ступінь доктора наук – 0 осіб; 
− кандидата наук – 11 осіб; 
− вчене звання професор – 0 осіб; 
− вчене звання доцент – 1 особа; 
− старшого наукового співробітника – 1 особа; 
− педагогічне звання “Викладач-методист” – 15 осіб; 
− педагогічне звання “Старший викладач” – 7 особи; 
− вищу кваліфікаційну категорію – 36 особа; 
− почесне звання “Відмінник освіти України” – 4 особи; 
− почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – 0 осіб; 
− почесне звання “Відмінник аграрної освіти та науки” – 2 особи; 
− почесне звання “Заслужений працівник НУБіП України” – 1 особа; 
− почесне звання “Заслужений викладач НУБіП України ” – 3 особи. 
Детальний аналіз кількісного і якісного складу педагогічних працівників наведено в 

таблиці 3.10.1-3.10.6. 
Серед штатних викладачів вік до 35 років має 12 осіб (21 %), до 50 років – 23 особи 

(39 %), до 60 років – 11 осіб (19 % ), старші 60 років – 12 осіб (21 %). 
Атестовано у 2018 р.: 11 осіб. Встановлено вищу кваліфікаційну категорію 4 особам, 

педагогічне звання - 4 особам: викладач-методист - 1 особі, старший викладач - 3 особам. 
Протягом року підвищили кваліфікацію 12 працівників, з них ПП – 11 осіб. 
Здобувають педагогічну освіту 0 осіб, з них на педагогічному факультеті НУБіП 

України – 0 осіб. 
Вступили до аспірантури, докторантури у 2018 р. – 1 особа. 
Навчаються в аспірантурі: за денною формою – 1 особа, за вечірньою формою –  

1 особа, за заочною формою – 0 осіб, в якості здобувачів – 2 особи, в докторантурі – 1 особа. 
У 2018 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 НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" діє 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  

 
 
 

Факультети 
 

Загальна кількість ставок 
НПП 

Кількість штатних НПП, які мають 
звання 

Кількість НПП, 
які беруть участь 
у роботі  НМК, 

експертних 
комісій МОН,  

обласних рад ВНЗ 

Кількість 
НПП, які 

мають 
державні 

нагороди та 
почесні 
звання 

Кількість НПП, 
які підвищили 
кваліфікацію у 

2014 р. 

Кількість 
НПП, які 
отримали 
педагогічну 
освіту у 2014 
р. 

В
сь

ог
о 

у т.ч. зайнятих академіка, 
члена-

кореспондента 
державних 

академій наук 

академіка, члена-
кореспондента 
академій наук, 
створених на 
громадських 

засадах ш
та

тн
им

и 
 Н

П
П

 

су
мі

сн
ик

ам
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

РАЗОМ          
 

Таблиця 3.10.2. 
 Якісний склад ПП  

 
 
 

Відділення  

Загальна кількість 
ставок ПП 

Кількість штатних ПП, які мають 
педагогічне звання 

Кількість НПП, 
які беруть участь 
у роботі  НМК, 

експертних 
комісій МОН,  

обласних рад ВНЗ 

Кількість ПП, 
які мають 
державні 

нагороди та 
почесні звання 

Кількість ПП, 
які підвищили 
кваліфікацію у 

2018 р. 

Кількість 
ПП, які 

отримали 
педагогічну 

освіту у 
2018 р. 

В
сь

ог
о 

у т.ч. зайнятих 

В
ик

ла
да

ча
-м

ет
од

ис
та

 

С
та

рш
ог

о 
ви

кл
ад

ач
а 

В
ищ

у 
кв

ал
іф

ік
. 

ка
те

го
рі

ю
 

П
ер

ш
у 

кв
ал

іф
ік

. 
ка

те
го

рі
ю

 

Д
ру

гу
 к

ва
лі

фі
к.

 
ка

те
го

рі
ю

 

ш
та

тн
им

и 
 П

П
 

су
мі

сн
ик

ам
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Економіки, логістики 

та інформаційних 
систем 

30,2 28,3 1,9 11 4 21 5 4 4 3 6 0 

Технічно-енергетичних 
систем та засобів 

автоматизації 
19,6 18,3 1,3 4 3 15 5 0 0 4 5 0 

РАЗОМ 49,8 46,6 3,2 15 7 36 10 4 4 7 11 0 
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Таблиця 3.10.3.  

 Склад НПП за віком 
 
 
 

Факультети 

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

пр
оф

ес
ор

ів
 

до
кт

ор
ів

 н
ау

к 

до
це

нт
ів

 

ка
нд

ид
ат

ів
 н

ау
к 

бе
з с

ту
пе

ня
 і 

зв
ан

ня
 

Вс
ьо

го
 

(2
+3

+4
+5

+6
) 

пр
оф

ес
ор

ів
 

до
кт

ор
ів

 н
ау

к 

до
це

нт
ів

 

ка
нд

ид
ат

ів
 н

ау
к 

бе
з с

ту
пе

ня
 і 

зв
ан

ня
 

Вс
ьо

го
 

(8
+9

+1
0+

11
+1

2)
 

пр
оф

ес
ор

ів
 

до
кт

ор
ів

 н
ау

к 

до
це

нт
ів

 

ка
нд

ид
ат

ів
 н

ау
к 

бе
з с

ту
пе

ня
 і 

зв
ан

ня
 

Вс
ьо

го
 

(1
4+

15
+1

6+
17

+1
8)

 

пр
оф

ес
ор

ів
 

до
кт

ор
ів

 н
ау

к 

до
це

нт
ів

 

ка
нд

ид
ат

ів
 н

ау
к 

бе
з с

ту
пе

ня
 і 

зв
ан

ня
 

Вс
ьо

го
 

(2
0+

21
+2

2+
23

+2
4)

 

Ра
зо

м
 

(7
+1

3+
19

+2
5)

 

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

РАЗОМ                          
 

Таблиця 3.10.4.  
Склад ПП за віком 

 
 
 

Відділення 

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

В
ик

ла
да

чі
-м

ет
од

ис
ти

 

С
та

рш
і в

ик
ла

да
чі

 

З 
ви

щ
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
те

го
рі

єю
 

З 
пе

рш
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
те

го
рі

єю
 

З 
др

уг
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
те

го
рі

єю
 

С
пе

ці
ал

іс
т 

В
сь

ог
о 

(4
+5

+6
+7

) 

В
ик

ла
да

чі
-м

ет
од

ис
ти

 

С
та

рш
і в

ик
ла

да
чі

 

З 
ви

щ
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
те

го
рі

єю
 

З 
пе

рш
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
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го
рі

єю
 

З 
др
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ою
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лі
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рі
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С
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ці
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іс
т 

В
сь

ог
о 

(1
1+
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+1

3+
14
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В
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С
пе

ці
ал

іс
т 

В
сь

ог
о 

(1
8+

19
+2

0+
21

) 

В
ик

ла
да

чі
-м

ет
од

ис
ти

 

С
та

рш
і в

ик
ла

да
чі

 

З 
ви

щ
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
те

го
рі

єю
 

З 
пе

рш
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
те

го
рі

єю
 

З 
др

уг
ою

 к
ва

лі
фі

к.
 

ка
те

го
рі

єю
 

С
пе

ці
ал

іс
т 

В
сь

ог
о 

(2
5+

26
+2

7+
28

) 

Ра
зо

м 
(8

+1
5+

22
+2

9)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Економіки, логістики 

та інформаційних 
систем 

0 1 2 0 3 4 9 6 2 10 4 0 1 15 4 1 7 1 1 0 9 1 0 2 0 0 0 2 35 

Технічно-
енергетичних систем 

та засобів 
автоматизації 

0 0 0 1 0 2 3 1 3 6 2 0 0 8 1 0 2 0 0 0 2 2 0 7 2 0 1 10 23 

РАЗОМ 0 1 2 1 3 6 12 7 5 16 6 0 1 23 5 1 9 1 1 0 11 3 0 9 2 0 1 12 58 
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Таблиця 3.10.5.  
Якісний склад кафедр факультетів. 

 
 
 

Факультет /  
кафедри 

 

Кількість кафедр Кількість випускаючих 
кафедр 

К
іл

ьк
іс

ть
 

сп
ец

іа
ль

но
ст

ей
 

В
сь

ог
о 

у 
т.

ч.
 з 

фу
нд

ам
ен

-
та

ль
но

ї 
пі

дг
от

ов
ки

 

вс
ьо

го
 

з них очолюють: 

пр
оф

ес
ор

и 

ка
нд

ид
ат

и,
 

до
це

нт
и 

НАЗВА 
ФАКУЛЬТЕТУ       

Назва кафедр:       
РАЗОМ       

 
Таблиця 3.10.6. 

Якісний склад циклових комісій відділень  

 
 
 

Відділення / 
 циклова комісія 

Кількість  
циклових 
комісій 

Відділення 
очолює 

Циклову комісію очолює: 

Кі
ль

кі
ст

ь 
сп

ец
іа

ль
но

ст
ей

 

вс
ьо

го
 

у 
т.

ч.
 з 

фу
нд

ам
ен

-
та

ль
но

ї п
ід

го
то

вк
и 

Ка
нд

ид
ат

 н
ау

к 

Ви
кл

ад
ач

-м
ет

од
ис

т 

Ст
ар

ш
ий

 
ви

кл
ад

ач
 

Кв
ал

іф
ік

. 
ка

те
го

рі
я 

Ка
нд

ид
ат

 н
ау

к 

Ви
кл

ад
ач

 м
ет

од
ис

т 

Ст
ар

ш
ий

 в
ик

ла
да

ч 

Кв
ал

іф
ік

. 
Ка

те
го

рі
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Відділення економіки, 
логістики та інформаційних 
систем 

5 1   + вища     3 

Циклові комісії з дисциплін:            
– загальноосвітніх        +  вища  
– соціально-гуманітарних        +  вища  
– з транспортних технологій       + +  вища  
– обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж          вища  

– спеціальних економічних         + вища  
Відділення технічно-
енергетичних систем і мереж 5 1   + вища     3 

Циклові комісії з дисциплін:            
– загальнотехнічних        +  вища  
– технічного сервісу та 
експлуатації машин і 
обладнання 

        + вища  

– з обслуговування та ремонту 
електротехнічних установок і 
систем автоматизації 

       +  вища  

– з фізичного виховання        +  вища  
Кафедра автоматизації та 
електроінженерії       +   вища  

РАЗОМ 10    2  2 6 2  6 
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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  
8761,4 м2. 

Закладу виділено гуртожиток на 180 місць, спільно з інститутом використовує актову 
залу на 450 місць, бiблiотеку з 2 читальними залами на 115 місць.  

8 комп’ютеризованих класів, 95 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. 
Медичне обслуговування здійснюється працівником медичного пункту. Обладнано 
маніпуляційний кабінет. 

Заклад спільно з інститутом використовує стадіон, 4 спортивних зали, 1 тренажерний 
зал, 5 спортивних майданчиків. 

Навчальний процес здійснюється в 12 спеціалізованих кабінетах та 31 лабораторії.  
У навчальних лабораторіях установлено операційні системи Debian, MS Windows та 

комп’ютерні  програми: пакет Open Office та Microsoft Office; браузери Google Chrome, 
Internet Explorer, Mozilla Firefox; 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 Turbo Pascal, Delphi та С++Builder; система 
керування базами даних MySQL. 

Для покращення матеріально-технічної бази у 2018 році в навчальному корпусі № 1: 
здійснено поточні ремонти навчальних аудиторій та загальних приміщень, замінені вікна на 
енергозберігаючі в 2-х лекційних аудиторіях, закуплено 13 комп’ютерів в лабораторію 
інформатики і КТ та в бібліотеку, 2 МФУ. Розпочато капітальний ремонт коридору крила, 
виділеного для коледжу: замінені внутрішні вікна, змонтована підвісна стеля, виокремлена 
рекреація,  проведений монтаж нової освітлювальної мережі зі встановленням LED-
світильників. 

В навчальному корпусі № 2: здійснено поточні ремонти навчальних аудиторій та 
загальних приміщень, для облаштування внутрішнього двору корпусу виготовлено 
декоративну загорожу, лавки, ворота; закуплено меблі та обладнання в кабінети, оргтехніку 
(3 комп’ютери, монітори, 3 мультимедійні установки), встановлено відеонагляд в корпусі. 

В лабораторному корпусі № 2: здійснено ремонт та облаштування лабораторії обкатки 
та випробування двигунів, частковий ремонт та заміна вікон, стін та підлоги правої сторони 
корпусу. Виготовлені та замінені 4 внутрішні двері. Ведеться обладнання робочих місць для 
проведення лабораторних та практичних занять.  

В лабораторному корпусі № 3: завершено монтаж системи опалення 2 поверху, 
придбане обладнання та меблі в лабораторії, створені нові робочі місця для виконання 
лабораторних робіт з використанням сучасних засобів автоматизації.  

В студентському гуртожитку: здійснено поточний ремонт даху; встановлено  
7 металопластикових вікон у приміщення загального призначення та 6 вікон в кімнатах для 
проживання (в цілому по гуртожитку замінено 50 % вікон). Зроблено капітальний ремонт 
кімнати для умивання та кухні 2 поверху з умеблюванням та встановленням варильних 
поверхонь, капітальний ремонт душової кімнати (6 кабін), поточні ремонти коридорів, 
сходинкових клітин. Завершено заміну електромереж 3,4 поверхів. Частково оновлено меблі 
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в кімнатах. Здійснено ремонт системи водопостачання, водовідведення, опалення, 
встановлено лічильник обліку тепла. 

У 2018 році придбано комп’ютерної техніки (28 комп’ютерів, 2 МФУ, 4 мультимедійні 
установки) на загальну суму 149,8 тис. грн. 

 
Загальні дані про матеріально-технічну базу 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 Показники 
1. Навчальні корпуси, кількість 2 
2. Гуртожитки / кількість місць 1/180 
3. Навчальні лабораторії та навчальні корпуси  
- загальна площа, м2 12445,9 
- навчальна площа, м2 8761,4 
- на одного студента, м2    16,0 
4. Лабораторії, кількість 31*  
5. Кабінети, кількість 12*  
6. Учбові полігони, кількість 2* 
7. Навчально-виробничі майстерні, кількість 1* 
8. Спортивний зал (площа м2) 4(2690) * 
9. Стадіон (площа м2) 1/ (2366) * 
10. Спортивний майданчик (площа м2) 5/(2104) * 
11. Актовий зал (кількість місць) 1(450) * 
12. Пункти харчування: 
    - їдальня (посадкових місць) 
    - буфет  (посадкових місць) 

 
буфет 

13. Читальний зал (кількість місць) 2(115) * 
14.Читальний зал у гуртожитку (кількість місць) - 
15. Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів 8(95) 
16. Комп’ютерні класи у гуртожитку, кількість класів,  
кількість комп’ютерів  – 

17. Інформаційно-видавничий центр - 
18. Клас для дистанційної освіти 3* 
19. Медичний пункт 1* 

* об´єкти використовуються спільно з ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний 
інститут"            

16 
 



5. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
 

5.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 
Чисельність студентів станом на 1 січня 2019 р. становить 542 особи. 
За державним замовленням навчаються 352 особи, з них: 
− за денною формою – 352 особи; 
− за заочною - 0 осіб. 
За контрактом навчаються 190 осіб, з них: 
− за денною формою 146 осіб; 
− за заочною 44 осіб.  
Із загального числа студентів: 
– молодших спеціалістів 535 осіб (98,7 % від загальної кількості);  
– бакалаврів 7 осіб (1,3 % від загальної кількості);  
– спеціалістів 0 осіб (0 % від загальної кількості).  
За денною формою навчається 498 осіб (91,9 % від загальної кількості), у т.ч. молодших 

спеціалістів 491 особа (90,6 %), бакалаврів 7 (1,3 %), магістрів 0 (0 %).  
За заочною формою навчається 44 особи (8,1 %), в т.ч. молодших спеціалістів 44 особи 

(8,1 %), бакалаврів 0 ( 0 %), магістрів 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 18 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 4 студенти, з них 0 за державним 
замовленням. Інформація про кількість студентів поновлених на навчання наведена  
в табл. 5.10.9, 5.10.10. 

У 2018 р. було зараховано на навчання на 1 курс за усіма формами фінансування і 
навчання 166 осіб, у т.ч. за скороченим терміном 46 осіб, що у порівнянні з 2017 р.  
складає 115 %. 

У 2018 р. за державним замовленням на денну форму навчання було зараховано  
109 осіб, що у порівнянні з 2017 р. складає 103 %. 

У т.ч.: 
- за ОКР «Молодший спеціаліст» 109  осіб; 
- за ОКР «Бакалавр» 0 осіб; 
- за ОКР «Магістр» 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 «Магістр» 0 осіб. 
У 2018 р. за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб було зараховано всього  

83 особи, що у порівнянні з 2017 р. складає 124 %. У тому числі: 
− на денну форму навчання зараховано 62 особи, у т.ч.: 
- за ОКР «Молодший спеціаліст» 55 осіб; 
- за ОКР «Бакалавр» 7 осіб; 
- за ОКР «Магістр» 0 осіб. 
На заочну форму навчання зараховано всього 21 особа, у т.ч.: 
- за ОКР «Молодший спеціаліст» 21 особа; 
- за ОКР «Бакалавр» 0 осіб; 
- за ОКР «Магістр» 0 осіб. 
Інформація про загальну кількість студентів, прийнятих на навчання у 2018 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 72 особи, що 
складає 39 % від загальної кількості зарахованих, табл. 5.10.8. 

Середній конкурс вступників на денну форму навчання у розрізі ОКР склав 2,9.  
таблиці 5.10.11-5.10.12. 
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Таблиця 5.10.1.  
 Загальна кількість студентів станом на 01.01.2019 р. 

 
Спеціальність 

Форми навчання 
 

Разом 
по денній 
і заочній 
формах 
(5+11) 

Кі
ль

кі
ст

ь 
сл

ух
ач

ів
 

пі
дг

от
ов

чо
го

 
ві

дд
іл

ен
ня

 Денна Заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(2
+3

+4
) 

Ж
ін

ок
 

Чо
ло

ві
кі

в 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(8
+9

+1
0)

 

Ж
ін

ок
 

Чо
ло

ві
кі

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
208 «Агроінженерія» 122   122 1 121 44   44 0 44 166  
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

17   17 0 17 -   - - - 17  

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 70   70 3 67 -   - - - 70  

5.10010102 «Монтаж, 
обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК» 

17   17 0 17 -   - - - 17  

151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» 68   68 2 66 -   - - - 68  

5.05020201 «Монтаж, 
обслуговування та ремонт засобів і 
систем автоматизації технологічного 
виробництва» 

11   11 0 11 -   - - - 11  

071 «Облік і оподаткування» 43   43 33 10 -   - - - 43  
123 «Комп’ютерна інженерія» 72   72 10 62 -   - - - 72  
5.05010201 
«Обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж» 

17   17 0 17 -   - - - 17  

275 «Транспортні технології» 61   61 12 49 -   - - - 61  
РАЗОМ 498   498 61 437 44   44 0 44 542  
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Таблиця 5.10.2.  
 Кількість студентів, які навчаються за держзамовленням 

 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по 
денній і 
заочній 
формах 
(5+9) 

Денна Заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(6
+7

+8
) 

208 «Агроінженерія» 82   82 -   - 82 
5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

14   14 -   - 14 

141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 

54   54 -   - 54 

5.10010102 «Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК» 

16   16 -   - 16 

151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» 

48   48 -   - 48 

5.05020201 «Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт засобів і 
систем автоматизації 
технологічного 
виробництва» 

10   10 -   - 10 

071 «Облік і 
оподаткування» 27   27 -   - 27 

123 «Комп’ютерна 
інженерія» 44   44 -   - 44 

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних систем 
і мереж» 

14   14 -   - 14 

275 «Транспортні 
технології» 43   43 -   - 43 

РАЗОМ 352   352 -   - 352 
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Таблиця 5.10.3. 
 Кількість студентів, які навчаються за контрактом 

 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по 
денній і 
заочній 
формах 
(5+9) 

Денна Заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(6
+7

+8
) 

208 «Агроінженерія» 40   40 44   44 84 
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
АПВ» 

3   3 -   - 3 

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 

16   16 -   - 16 

5.10010102 «Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт електротехнічних 
установок в АПК» 

1   1 -   - 1 

151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології» 

20   20 -   - 20 

5.05020201 «Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва» 

1   1 -   - 1 

071 «Облік і 
оподаткування» 16   16 -   - 16 

123 «Комп’ютерна 
інженерія» 28   28 -   - 28 

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж» 

3   3 -   - 3 

275 «Транспортні 
технології» 18   18 -   - 18 

РАЗОМ 146   146 44   44 190 
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Таблиця 5.10.4. 
 Кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну 

навчання за неуспішність 

 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по 
денній і 
заочній 
формах 
(5+9) 

Денна Заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

  

 М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

  

 М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(6
+7

+8
) 

208 «Агроінженерія» 1   1 2   2 3 
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання АПВ» 

2   2 -   - 2 

5.10010102 «Монтаж, 
обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок 
в АПК» 

1   1 -   - 1 

5.05020201 «Монтаж, 
обслуговування та ремонт 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва» 

2   2 -   - 2 

5.03050901 
«Бухгалтерський облік» 0   0 -   - 0 

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж» 

1   1 -   - 1 

5.07010102 «Організація 
перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» 

0   0 -   - 0 

РАЗОМ 7   7 2   2 9 
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Таблиця 5.10.5. 
Загальна кількість студентів, прийнятих на навчання станом на 01.01.2019 р. 

 
 
 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по 
денній 

і 
заочній 
формах 
(11+21) 

 

Денна Заочна 
Молодший 
спеціаліст 

бакалавр Магістр 

В
сь

ог
о 

(2
+5

+8
) 

Молодший 
спеціаліст 

бакалавр Магістр 

В
сь

ог
о 

(1
2+

15
+1

8)
 

В
сь

ог
о 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
208 «Агроінженерія» 52 25 27 -  -    52 21  21       21 73 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 

24 20 4 -  -    24 -  -       - 24 

151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології» 

21 19 2 7  7    28 -  -       - 28 

071 «Облік і 
оподаткування» 14 10 4 -  -    14 -  -       - 14 

123 «Комп’ютерна 
інженерія» 24 22 2 -  -    24 -  -       - 24 

275 «Транспортні 
технології» 28 23 5 -  -    28 -  -       - 28 

РАЗОМ 163 119 44 7  7    170 21  21       21 191 
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Таблиця 5.10.6.  
 Прийом студентів за державним замовленням у 2018 р. 

 
Спеціальність 

Форми навчання 
 

Разом 
по денній 
і заочній 
формах 
(11+21) 

 

денна заочна 
Молодший 
спеціаліст 

бакалавр Магістр 

В
сь

ог
о 

(2
+5

+8
) Молодший 

спеціаліст 
бакалавр Магістр 

В
сь

ог
о 

(1
2+

15
+1

8)
 

В
сь

ог
о 

по
вн

ий
 

те
рм

ін
 

за
 

ск
ор

оч
ен

им
 

те
рм

ін
ом

 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 

те
рм

ін
 

за
 

ск
ор

оч
ен

им
 

те
рм

ін
ом

 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 

те
рм

ін
 

за
 

ск
ор

оч
ен

им
 

те
рм

ін
ом

 

вс
ьо

го
 

 п
ов

ни
й 

те
рм

ін
 

за
 

ск
ор

оч
ен

им
 

те
рм

ін
ом

 

вс
ьо

го
 

 п
ов

ни
й 

те
рм

ін
 

за
 

ск
ор

оч
ен

им
 

те
рм

ін
ом

 

вс
ьо

го
 

 п
ов

ни
й 

те
рм

ін
 

за
 

ск
ор

оч
ен

им
 

те
рм

ін
ом

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
208 «Агроінженерія» 33 20 13       33 -  -       - 33 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 

19 19 -       19 -  -       - 19 

151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології» 

17 17 -       17 -  -       - 17 

071 «Облік і 
оподаткування» 10 10 -       10 -  -       - 10 

123 «Комп’ютерна 
інженерія» 14 14 -       14 -  -       - 14 

275 «Транспортні 
технології» 15 15 -       15 -  -       - 15 

РАЗОМ 108 95 13       108 -  -       - 108 
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 Таблиця 5.10.7. 
 Прийом студентів на навчання за контрактом у 2018 р. 

 
Спеціальність 

Форми навчання 
 

Разом 
по денній 
і заочній 
формах 
(11+21) 

 

денна заочна 
Молодший 
спеціаліст 

бакалавр Магістр 

В
сь

ог
о 

(2
+5

+8
) 

Молодший 
спеціаліст 

бакалавр Магістр 

В
сь

ог
о 

(1
2+

15
+1

8)
 

В
сь

ог
о 

 п
ов

ни
й 

те
рм

ін
 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

 п
ов

ни
й 

те
рм

ін
 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 т

ер
мі

н 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

 п
ов

ни
й 

те
рм

ін
 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

вс
ьо

го
 

 п
ов

ни
й 

те
рм

ін
 

за
 с

ко
ро

че
ни

м 
те

рм
ін

ом
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
208 «Агроінженерія» 19 5 14 -  -    19 21  21       21 40 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 

5 1 4 -  -    5 -  -       - 6 

151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології» 

4 2 2 7  7    11 -  -       - 11 

071 «Облік і оподаткування» 4 0 4 -  -    4 -  -       - 5 
123 «Комп’ютерна 
інженерія» 10 8 2 -  -    10 -  -       - 5 

275 «Транспортні 
технології» 13 8 5 -  -    13 -  -       - 6 

РАЗОМ 55 24 31 7  7    62 21  21       21 83 
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Таблиця 5.10.8. 
 Прийом сільської молоді до бакалаврату за державним замовленням 

Спеціальність Денна  
форма  

Заочна  
форма  Разом 

    
РАЗОМ    

 
Таблиця 5.10.9.  

Кількість студентів поновлених та переведених на навчання за державним 
замовленням 

 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 

Денна Заочна 
М

ол
од

ш
ий

 
сп

ец
іа

лі
ст

 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(6
+7

+8
) 

          
РАЗОМ          

 
 

Таблиця 5.10.10. 
 Кількість студентів поновлених та переведених на навчання за контрактом 

 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по 
денній і 
заочній 
формах 
(5+9) 

Денна Заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(6
+7

+8
) 

208 «Агроінженерія» 1   1 0   0 1 

5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

1   1 -   - 1 

5.10010102 «Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК» 

1   1 -   - 1 

151 «Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології» 

1   1 -   - 1 

РАЗОМ 4   4 0   0 4 
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Таблиця 5.10.11. 
 

Конкурс абітурієнтів на денну форму навчання у розрізі напрямів, спеціальностей 

 
 

Таблиця 5.10.12. 
 

 Конкурс абітурієнтів на заочну форму навчання у розрізі напрямів, спеціальностей 
Спеціальність На держбюджет 

ОКР «Молодший спеціаліст»  
 - 
СЕРЕДНІЙ - 

ОКР «Бакалавр» 
  
СЕРЕДНІЙ - 

ОКР «Спеціаліст» 
  
СЕРЕДНІЙ - 
СЕРЕДНІЙ по ВП - 

 

Спеціальність На держбюджет 
ОКР «Молодший спеціаліст» 

208 «Агроінженерія» 2,1 
141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 2,3 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» 3,3 

071 «Облік і оподаткування» 2,1 
123 «Комп’ютерна інженерія» 3,5 
275 «Транспортні технології» 3,8 
СЕРЕДНІЙ 2,9 

ОКР «Бакалавр» 
  
СЕРЕДНІЙ - 

ОКР «Магістр» 
  
СЕРЕДНІЙ - 
СЕРЕДНІЙ по ВП 2,9 
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 6.1. Ступенева система освіти 
 
Ступенева система освіти надає широкі можливості для задоволення освітніх потреб 

студента і підвищує гнучкість підготовки фахівців та рівень їх соціального захисту в умовах 
змін, запитів економіки й ринку праці.  

Вона забезпечує здобуття бажаної кваліфікації чи її підвищення за певним напрямом 
професійного спрямування або спеціальністю і базується на відповідних освітніх програмах 
підготовки. Система розроблена на основі вивчення особливостей вищої освіти, в межах 
законодавчого висвітлення - фахової перед вищої освіти, і охоплює рівні, які визначені 
законом України "Про освіту",  законом України "Про вищу 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), у  
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 та погоджені в установленому порядку плани підготовки молодших 
спеціалістів у розрізі спеціальностей, продовжується розробка уніфікованого навчально-
методичного забезпечення. 

У 2018 році 21 випускник ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" 
продовжили навчання за ОР "Бакалавр" у НУБіП України за денною і 1 випускник за 
заочною формами навчання, 1 особа вступила на навчання за ОС «Магістр» ЗФН;  у 2017 
році – 20 і 3 відповідно. 

57 випускників ОКР "Молодший спеціаліст" продовжили навчання за ОКР "Бакалавр" у 
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" за денною і 15 випускників за 
заочною формами навчання, у 2017 році – 61 за денною та 22 за заочною формами навчання. 

Загалом 23 особи продовжили навчання за ступеневою системою у НУБіП України, 72 -
у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", у 2017 році – 23 особи у НУБіП 
України та 83 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» 

 
Завдяки  НУБІП України ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

разом з ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» реалізує ступеневу 
систему підготовки фахівців за схемою: 

«Молодший спеціаліст» → «Бакалавр» → «Магістр». 
На сьогодні підготовка молодших спеціалістів проводиться за уніфікованими 

навчальними планами для ЗВО НУБІП України.  
У 2018 р.: 
− продовжили навчання у ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

за денною формою навчання 57 випускників, з них молодших спеціалістів на ОП бакалаврів 
57 осіб, бакалаврів на ОП магістрів 0 осіб; 

− продовжили навчання у ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  
за заочною формою навчання 15 випускників, з них молодших спеціалістів на ОП бакалаврів 
15 осіб, бакалаврів на ОП магістрів 0 осіб. 

У 2018 р. за ступеневою системою продовжили навчання у базовому закладі (м.Київ) 
НУБіП України: 

− за денною формою навчання 21 випускник, з них молодших спеціалістів на 
програмах підготовки бакалаврів – 21, бакалаврів на ОП магістрів – 0 осіб; в аспірантурі –  
0 осіб; 

− за заочною формою навчання 1 випускник, з них молодших спеціалістів на 
програмах підготовки бакалаврів – 1, бакалаврів на ОП магістрів – 1 особа; поступили на 
навчання в аспірантуру за вечірньою формою навчання – 1 особа. 
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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» 
 

1. Циклову комісію практичного навчання об’єднано з цикловою комісією технічного 
сервісу та експлуатації машин і обладнання.  

2. Утворено кафедру автоматизації та електроінженерії.   
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6.3. Організація практичного навчання студентів  

6.3.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Практична складова є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у коледжі. 
Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про практичне навчання 
студентів ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 

Терміни проведення навчальних та виробничих практик визначені навчальним планом 
та графіком навчального процесу.      

Для проведення навчальних практик використовуються лабораторії та кабінети 
навчальних корпусів: 

– навчальні лабораторії: теоретичної механіки, курсового та дипломного 
проектування; матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів; технічного сервісу 
та ремонту машин і обладнання; організації автомобільних перевезень; правил дорожнього 
руху; нарисної геометрії та інженерної графіки; комп’ютерної графіки, курсового та 
дипломного проектування; експлуатації машин і обладнання; навчальної бухгалтерії та 
діловодства; статистики, аналізу та комп’ютерної обробки інформації; інформатики та 
комп’ютерних технологій; двигунів внутрішнього згорання тракторів і автомобілів; 
електричного та електронного обладнання техніки; електричних машин; інформаційних та 
комп’ютерних систем; основ технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування; 
електричного освітлення та опромінення; автоматизації технологічних процесів; 
автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (мікроконтролерів та 
мікропроцесорних систем); гідроприводу; пально-мастильних матеріалів; тракторів і 
автомобілів; обкатки та випробування двигунів; сільськогосподарських машин; теоретичних 
основ електротехніки та електроніки; технічного обслуговування і ремонту 
електрообладнання; монтажу технічних засобів автоматизації та ТО і ремонту ЕОМ. 

 –лабораторний корпус № 2 з відділеннями: слюсарне, механічне, ковальське, 
зварювальне, пункту технічного обслуговування автомобілів.  

Згідно з угодами для проходження виробничо-технологічної та переддипломної 
практик використовується виробнича база агроформувань Чернігівського регіону, а саме: 
ТОВ «Агросвіт» (Носівський р-н), ПСП «Пісківське» (Бахмацький р-н),  ТОВ АПК «Магнат» 
(Ніжинський р-н), ДП НВК «Прогрес» (м. Ніжин), ВАТ «Ніжинський хліб» (м. Ніжин),  
ЗАТ «Ніжинський консервний завод» (м. Ніжин), ТОВ «Пассервіс» (м. Ніжин), ПрАТ «Завод 
«Ніжинсільмаш» (м. Ніжин), СТОВ «Дружба-Нова» (Варвинський р-н), ТОВ «Земля і Воля» 
(Бобровицький р-н), ТОВ «Плиски – Агро» (Борзнянський р-н), ТОВ «Наташа-Агро» 
(Бобровицький р-н), ПАТ «Державний ощадний банк України (м.Київ)» та інші. 

Студенти мають можливість поглибити теоретичні знання і практичний досвід під час 
стажування у фермерських господарствах Німеччини.  

Професійна підготовка 
Професійна підготовка студентів проводиться за 9 робітничими професіями: 
– 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");  
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– 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "С");  
– 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;  
– 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А"). 
Загальна кількість слухачів груп з надання освітніх послуг у сфері професійно-

технічного навчання за 2018 рік – 109 осіб. 

Навчально-методичне забезпечення практичного навчання 
Для всіх навчальних та виробничих практик розроблено навчально-методичні 

комплекси, до складу яких входять: робочі навчальні програми, щоденники-звіти тощо. 
 З метою забезпечення безперервності і послідовності практичного навчання  

у 2018 році: 
1. Оновлено рекомендації щодо проходження виробничої технологічної та 

переддипломної практик студентами спеціальностей 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології. 

2. Удосконалено методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів 
спеціальності 208 «Агроінженерія», оновлено щоденники-звіти про проходження виробничої 
переддипломної практики зі спеціальностей 123 «Комп'ютерна інженерія» та 071 «Облік і 
оподаткування».  

3. Продовжується укладання договорів з провідними агропромисловими 
підприємствами області про проходження студентами виробничих та навчальних практик. 
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6.4. Підготовка магістрів за спеціалізаціями 
 

6.4.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

- 
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6.5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

6.5.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Підрозділ здійснює підготовку фахівців за 6 спеціальностями освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та за 1 спеціальністю освітнього ступеня 
«Бакалавр».  

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 та бакалаврів.  

Відповідно до нормативних вимог сформовано документацію відділення технічно-
енергетичних систем та засобів автоматизації, відділення економіки, логістики та 
інформаційних систем, навчально-методичного підрозділу, 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; розроблено, затверджено та 
висвітлено на сайті коледжу Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 

У коледжі здійснюється підготовка робітничих професій (у 2016 році успішно 
проведено ліцензування  щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
професійно-технічної освіти з 9 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 колісних транспортних засобів; 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 з видачею свідоцтва про присвоєння робітничої професії. 

У 2018 році успішно здійснено акредитаційну експертизу щодо діяльності з надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Молодший спеціаліст»зі спеціальностей 208 Агроінженерія (5.10010201 «Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва») та 123 Комп’ютерна інженерія 
(5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»); сформована та передана на 
затвердження до обласного сервісного центру МВС України ліцензійна справа щодо 
підготовки водіів автотранспортних засобів (категорія "В", "С"); готуються для подання до 
МОН України акредитаційна справа щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти з підготовки фахівців зі спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка (5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в агропромисловому комплексі») та ліцензійні справи щодо діяльності з надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем 
«Молодший бакалавр» зі спеціальностей 208 Агроінженерія, 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології, 275 Транспортні технології, табл. 6.10.2. 

В коледжі діє рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників, відділень, 
циклових комісій. 

Для забезпечення функціонування коледжу протягом року розроблено 6 положень з 
організації освітнього процесу та 3 положення з організації роботи структурних підрозділів.  
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Станом на 01.11.2018 проведено: щорічний восьмий цикл науково-методичних 
практичних семінарів «Сучасна аграрна освіта – 2018» (3 семінари для науково-педагогічних 
та педагогічних працівників); вузівську студентську науково-практичну конференцію 
«Видатні представники рідного краю»; Всеукраїнську студентську  науково-практичну 
конференцію «Студентська наука – 2018: сьогодення та майбутнє»; конкурс студентських 
наукових робіт та презентації наукових доповідей педагогічних працівників за 2017-2018 н.р. 
в рамках «Тижня студентської науки – 2018»; Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних 
технологій в контексті євроінтеграції». 

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.  

 
Таблиця 6.10.1.  

Робітничі професії 
 

№ 
з/п 

Код за 
Державним 

класифікатором 
України 

Назва професії Види професійної 
підготовки 

Ліцензований 
обсяг 

1.  4112 Оператор комп'ютерного 
набору 

Професійно-
технічне навчання 25 

2.  4115 
Секретар керівника 
(організації, підприємства, 
установи) 

Професійно-
технічне навчання 25 

3.  7241 
Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування 

Професійно-
технічне навчання 
Підвищення 
кваліфікації 

25 

4.  7242 
Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та 
автоматики (електроніка) 

Професійно-
технічне навчання 
Підвищення 
кваліфікації 

25 

5.  8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія «В») 

Професійно-
технічне навчання 20 

6.  8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія «С») 

Професійно-
технічне навчання 20 

7.  8331 

Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(категорія «А») 

Професійно-
технічне навчання 15 

8.  7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів 

Професійно-
технічне навчання 25 

9.  7233 
Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських 
машин та устаткування 

Професійно-
технічне навчання 
Підвищення 
кваліфікації 

25 
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Таблиця 6.10.2.  
 

Напрями і спеціальності підготовки фахівців, ліцензовані, акредитовані  
у 2017-2018 навчальному році 

 
Шифр та 

найменування 
галузі знань 

Напрям, спеціальність, шифр та назва Ліцензовано чи 
акредитовано 

20 Аграрні науки 
та продовольство 

(1001 
Техніка та 
енергетика 
аграрного 

виробництва)  

208 Агроінженерія 
(5.10010201 «Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання агропромислового 
виробництва») Акредитація 

спеціальностей, 
наказ МОН 

України №662 
від 20.06.2018 

12 Інформаційні 
технології 

(0501 
Інформатика та 
обчислювальна 

техніка) 

123 Комп’ютерна інженерія 
(5.05010201 «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж») 

14 Електрична 
інженерія 

(1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 

виробництва) 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка  
(5.10010102 «Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі») 

Акредитація 
спеціальності, 

планується 
подання на 

розгляд Вченої 
ради НУБіП 

України 
(листопад)  

20 Аграрні науки 
та продовольство 208 Агроінженерія Ліцензування 

спеціальностей 
за ОПС 

«Молодший 
бакалавр», 
планується 
подання на 

розгляд Вченої 
ради НУБіП 

України 
(грудень)  

14 Електрична 
інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

15 Автоматизація 
та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

 
27 Транспорт 275 Транспортні технології 
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6.6. Підготовка іноземних студентів та стажування студентів ВП НУБіП України в 
іноземних закладах вищої освіти 

 
6.6.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
- 
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6.7. Підготовка студентів ВП НУБіП України іноземними мовами 
 

6.7.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

- 
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6.8. Випуск студентів 
 

6.8.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 
Загальна кількість випускників у 2018 р. становить 139 осіб. У т.ч.: 

- за державним замовленням, 94 особи, що складає 67,6 % від загального випуску. З них: 
• денної форми навчання 94 особи, ОКР «Молодший спеціаліст» 94 особи,  

ОР «Бакалавр» 0 осіб, ОС «Магістр» 0 осіб;  
• заочної форми навчання 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст» 0 осіб, ОР 

«Бакалавр» 0 осіб, ОС «Магістр» 0 осіб, табл. 6.5.10.2. 
- за контрактом, 45 осіб, що складає 32,4 % від загального випуску. З них: 

• денної форми навчання 23 особи, ОР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший 
спеціаліст» 23 особи, ОС «Магістр» 0 осіб;  
• заочної форми навчання 22 особи, ОР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший 
спеціаліст» 22 особи, ОС «Магістр» 0 осіб табл. 6.5.10.3. 

У порівнянні з попереднім роком загальна кількість випускників зменшилась на              
22 (9,1%), з них ОКР «Молодший спеціаліст» зменшилась на 22 (9,1%), ОР «Бакалавр» 
збільшилась (зменшилась) на 0 (0 %), ОС «Магістр» збільшилась (зменшилась) на 0 осіб (0 %). 

Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, складає 8 осіб, що складає 5,8 % 
від загального випуску. З них: 

− денної форми навчання 8 осіб, ОР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст»      8 
осіб, ОС «Магістр» 0 осіб; 

− заочної форми навчання 0 осіб, ОР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст»  
0 осіб, ОС «Магістр» 0 осіб табл. 6.5.10.5. 

У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, 
зросла на 3 (60 %). 

Кількість студентів, які склали Державний іспит, захистили дипломний проект на «4» і 
«5», становить 75 осіб, що складає 54 % від загального випуску. З них: 

− денної форми навчання 70 осіб, ОР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст» 70 
осіб, ОС «Магістр» 0 осіб;  

− заочної форми навчання 5 осіб, ОР «Бакалавр» 0 осіб, ОКР «Молодший спеціаліст»    5 
осіб, ОС «Магістр» 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 15 (8 %). 

Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома, складає:  
− за денною формою навчання 3,8, на ОР «Бакалавр» 0, на ОКР «Молодший спеціаліст» 

3,8, ОС «Магістр» 0; 
− за заочною формою навчання 3,2, на ОР «Бакалавр» 0, на ОС «Магістр» 0,  

табл. 6.5.10.4. 
Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємства складає 18 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 8 (12%). 
Кількість випускників денної форми навчання працевлаштованих за фахом наведена у 

табл. 6.5.10.9. У порівнянні з попереднім роком їх кількість зменшилась на 8 (60 %). 
Кількість випускників, які продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації склала 

106 осіб, що складає 76,3 % від загального випуску.  
З них випускників: денної форми навчання 99 осіб, (71,2 %), заочної форми навчання        

7 осіб (5 %); 
молодших спеціалістів 106 осіб (76,3  %), бакалаврів 0 особи ( 0 %). 
У 2018 р. продовжили навчання у НУБіП України 23 особи, у т.ч. на ОП: «Бакалавр» – 

22, з них 21 особа денної форми навчання, «Магістр» 1 особа, з них 0 денної форми навчання.  
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Таблиця 6. 5.10.1.  
Загальна кількість випускників у 2018 р. 

 
 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по денній і 
заочній формах 

(5+9) 

 
Кількість 
студентів, 

які одержали  
робітничу 
професію 

Денна Заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(6
+7

+8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
208 «Агроінженерія» 22   22 22   22 44  
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

21   21 -   - 21  

5.10010102 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК» 

15   15 -   - 15  

5.05020201 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» 

17   17 -   - 17  

5.03050901 
«Бухгалтерський облік» 14   14 -   - 14  

5.05010201 
«Обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж» 

16   16 -   - 16  

5.07010102 
«Організація перевезень і управління 
на автомобільному транспорті» 

12   12 -   - 12  

РАЗОМ 117   117 22   22 139  
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Таблиця 6. 5.10.2.    
Кількість випускників у 2018 р., які навчались за державним замовленням 

 
 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання Разом 
по денній і 

заочній 
формах 
(5+9) 

Кількість 
студентів, 

які одержали  
робітничу 
професію 

денна заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

Сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(6
+7

+8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
208 «Агроінженерія» 13   13     13  
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

17   17     17  

5.10010102 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК» 

14   14     14  

5.05020201 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» 

14   14     14  

5.03050901 
«Бухгалтерський облік» 10   10     10  

5.05010201 
«Обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж» 

14   14     14  

5.07010102 
«Організація перевезень і управління 
на автомобільному транспорті» 

12   12     12  

РАЗОМ 94   94     94  
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Таблиця 6. 5.10.3.  
Кількість випускників у 2018 р., які навчались за контрактом 

 
 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання Разом 
по денній і 

заочній 
формах 
(5+9) 

Кількість 
студентів, 

які одержали  
робітничу 
професію 

денна заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

Сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(6
+7

+8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
208 «Агроінженерія» 9   9 22   22 31  
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

4   4 -   - 4  

5.10010102 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК» 

1   1 -   - 1  

5.05020201 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» 

3   3 -   - 3  

5.03050901 
«Бухгалтерський облік» 4   4 -   - 4  

5.05010201 
«Обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж» 

2   2 -   - 2  

5.07010102 
«Організація перевезень і управління 
на автомобільному транспорті» 

0   0 -   - 0  

РАЗОМ 23   23 22   22 45  

 42 



 
Таблиця 6. 5.10.4.  

Середній бал з дисциплін,  
що входять у додаток до диплома випускників 2018 р. 

 
 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання 
Д енна Заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

208 «Агроінженерія» 3,5   3,2   
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання АПВ» 

3,7   -   

5.10010102 
«Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних 
установок в АПК» 

4,0   -   

5.05020201 
«Монтаж, обслуговування та 
ремонт засобів і систем 
автоматизації технологічного 
виробництва» 

3,4   -   

5.03050901 
«Бухгалтерський облік» 4,2   -   

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж» 

4,0   -   

5.07010102 
«Організація перевезень і 
управління на автомобільному 
транспорті» 

3,8   -   

РАЗОМ 3,8   3,2   
 
 

Таблиця 6. 5.10.5.  
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою 

 
 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

денна заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(6
+7

+8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
АПВ» 

1   1     1 
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5.10010102 
«Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК» 

1   1     1 

5.03050901 
«Бухгалтерський облік» 4   4     4 

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж» 

2   2     2 

РАЗОМ 8   8     8 
 

 
Таблиця 6. 5.10.6.  

Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємств або отримали 
рекомендації ДЕК на впровадження 

 
 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 

денна заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

(6
+7

+8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
208 «Агроінженерія» 2   2 -    - 2 
5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

5   5     5 

5.10010102 
«Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК» 

5   5     5 

5.05020201 
«Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт засобів і 
систем автоматизації 
технологічного 
виробництва» 

2   2     2 

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж» 

3   3     3 
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5.07010102 
«Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті» 

1   1     1 

РАЗОМ 18   18     18 
 

Таблиця 6. 5.10.7.  
Кількість студентів, які склали державний іспит, захистили дипломний проект 

(роботу) на “4” і “5” 
 

 
 
 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по денній 
і заочній 
формах 
(5+9) 

денна заочна 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(2
+3

+4
) 

М
ол

од
ш

ий
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

Ба
ка

ла
вр

 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

(6
+7

+8
) 

208 «Агроінженерія» 6   6 5   5 11 
5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

15   15 -   - 15 

5.10010102 
«Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК» 

11   11 -   - 11 

5.05020201 
«Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт засобів і 
систем автоматизації 
технологічного 
виробництва» 

12   12 -   - 12 

5.03050901 
«Бухгалтерський 
облік» 

9   9 -   - 9 

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних систем 
і мереж» 

10   10 -   - 10 

5.07010102 
«Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті» 

7   7 -   - 7 

РАЗОМ 70   70 5   5 75 
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Таблиця 6. 5.10.8.  

Кількість замовлень з виробництва на випускників 
денної форми навчання 2018 р. 

 

 
Таблиця 6. 5.10.9.  

Кількість працевлаштованих випускників денної форми навчання у 2018 р.  
 

Спеціальність 

Молодший 
спеціаліст Бакалавр Магістр Всього 

Всього  В т.ч. за 
фахом Всього  В т.ч. за 

фахом Всього  В т.ч. за 
фахом Всього  В т.ч. за 

фахом 

208 
«Агроінженерія» 2   2 

5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання АПВ» 

5   5 

5.10010102 
«Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК» 

2   2 

5.05020201 
«Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт засобів і 
систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва» 

6   6 

Спеціальність Молодший 
спеціаліст Бакалавр Магістр Всього 

208 «Агроінженерія» 5   5 
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ» 13   13 

5.10010102 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК» 

6   6 

5.05020201 
«Монтаж, обслуговування та ремонт засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва» 

2   2 

5.03050901 
«Бухгалтерський облік» 4   4 

5.05010201 
«Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» 2   2 

5.07010102 
«Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» 

4   4 

РАЗОМ 36   36 
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5.03050901 
«Бухгалтерський 
облік» 

2   2 

5.05010201 
«Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж» 

2   2 

5.07010102 
«Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті» 

1   1 

РАЗОМ 20   20 
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6.9. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес 

6.9.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" використовує  
8 комп’ютеризованих класів, 95 комп’ютерів, комп’ютери підключені до мережі Internet, 
забезпечено необмежений доступ до мережі  для викладачів та студентів, 15 аудиторій 
оснащені мультимедійним обладнанням. 

У навчальних лабораторіях установлено операційні системи Debian, MS Windows та 
комп’ютерні  програми: пакет Open Office та Microsoft Office; браузери Google Chrome, 
Internet Explorer, Mozilla Firefox; 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 Turbo Pascal, DevC++, Delphi та С++Builder; 
система керування базами даних MySQL. 

На сервері коледжу розміщено навчально-інформаційний портал на основі платформи 
«Moodle» де створено електронні варіанти НМК дисциплін, на даний час здійснюється 
наповнення єдиної бази навчальних матеріалів.  

У 2018 році придбано 28 комплектів комп’ютерної техніки,  2 багатофункціональні 
пристрої, 4 мультимедійні установки. 

 
                                                                                                                   Таблиця 6.9.10.1. 

 Кількість мультимедійних та комп’ютерних програм, 
 розроблених у 2018 р. 

 

Мультимедійних 
програм, шт. 

Комп’ютерних програм, шт., 
у т. ч. 

навчаючих контролюючих довідкових розрахункових АРМ 
фахівця 

126 - - - - - 
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   7. ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА І СПОРТИВНА РОБОТА  

7.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Пріоритетним напрямом в організації виховного процесу в коледжі 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. 
Увесь спектр виховної роботи коледжу зосереджений у Комплексному плані з виховної 
роботи, Плані заходів з національно-патріотичного виховання та концепції виховання 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 

За звітний період у коледжі працювало п’ять  гуртків художньої самодіяльності: 
вокального співу, художнього читання, театрального мистецтва, хореографії (ансамблі танцю 
«Angel» та «Забава»), інструментальний,  до яких залучено близько 70 студентів денної 
форми навчання.  

Ансамбль танцю «Забава» отримав диплом ІІ ступеня на ХХХVІІ Міжнародному 
фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2018» у номінації «Народний танець»; 
ансамбль танцю «Angel» отримав диплом ІІ ступеня на ХХХVІІ Міжнародному фестивалі 
художньої творчості «Голосіївська весна – 2018» у номінації «Народний танець»; Юскевич 
Сергій отримав диплом ІІ ступеня на ХХХVІІ Міжнародному фестивалі художньої творчості 
«Голосіївська весна – 2018» у номінації «Естрадний вокал»; ансамбль танцю «Angel» посів ІІ 
місце в обласному огляді-конкурсі студентської творчості «Студентська весна – 2018» 
(номінація «Хореографія»); Аднаралова Анна посіла ІІІ місце в обласному огляді-конкурсі 
студентської творчості «Студентська весна – 2018» (номінація «Вокальне мистецтво»); 
Коваленко Назарій посів ІІ місце в обласному огляді-конкурсі студентської творчості 
«Студентська весна – 2018» (номінація «Оригінальний жанр»). 

Протягом року проведено урочистості до святкових та знаменних дат: Дня знань 
(посвята в студенти Ніжинського агротехнічного коледжу НУБіП України), Дня працівників 
освіти, Міжнародного Дня студента, Дня працівників сільського  господарства, з нагоди Дня 
матері, Нового року, дебют першокурсників «Вдалий старт». Співробітники та студенти 
брали участь у: урочистій ході, присвяченій 73-й річниці Перемоги у Другій світовій війні та 
75 річниці визволення Ніжина та України від нацистських загарбників; 100-річчя бою під 
Крутами, загальноміських мітингах-реквіємах, присвячених Дню Гідності та Свободи та 
Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні; Міжнародному дню пам’яті жертв голокосту; 
міській ході «За свободу» з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; акції 
«Живий ланцюг» до Дня Соборності України. Колективом коледжу було організовано та 
проведено флешмоби: «НУБіП – 120» з нагоди святкування 120-ї річниці від дня заснування 
НУБіП України, «Вишиванка – символ душі української» до Дня вишиванки та «НАТК за 
Мир» до Міжнародного дня миру.  

Студенти та викладачі навчального закладу активно долучилися до: VІ Ніжинського 
міського фестивалю «Його величність, Ніжинський огірок» (подяка міського голови за 
активну участь); міського заходу «Євровулиця». До свята Покрови Пресвятої Богородиці 
організовано та проведено студентську благодійну виставку-ярмарок «Барви осені-2018» 
(зібрані кошти та консервацію спрямували на благодійність: надана адресна допомога 
особам  поважного віку, проведено фінальний етап соціально-психологічного проекту 
«Посмішка мого життя» у Територіальному центрі соціального обслуговування Ніжинської 
міської ради Чернігівської області). З нагоди Дня Святого Миколая студенти-волонтери 
привітали вихованців Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.  

Для студентів коледжу було організовано та проведено інтелектуальні змагання «Що я 
знаю про НУБіП», «Брейн-ринг»; акцію «Голуб миру», акцію до Всесвітнього дня боротьби 
зі СНІДом, акцію «Віддай цигарку – візьми цукерку», екологічну акцію з нагоди 
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Міжнародного дня чистих берегів (International Clean Beach day) «Ми за чисті береги», 
благодійні акції на підтримку дітей із будинку-інтернату та осіб поважного віку; Тиждень 
історії, Тиждень безпеки дорожнього руху; Місячник правових знань; Тиждень охорони 
праці; Європейський тиждень місцевої демократії; заходи в рамках Дня біологічного 
різноманіття, Дня пам'яті померлих від СНІДу, Міжнародного дня людей похилого віку; 
відкриті виховні заходи з військово-патріотичного виховання до Дня Гідності і Свободи та 
Дня добровольця, проведено заходи з вшанування  пам’яті Героїв Небесної Сотні, померлих в 
роки Голодоморів та Чорнобильської трагедії; привітання до Дня Святого Миколая; 
випускаються тематичні стінгазети (виставки плакатів на патріотичну тематику, «Безпека на 
дорозі збереже життя», «Ми європейці», «Калинова Україна», «Герої не вмирають!»); 
екскурсійні поїздки  до м. Батурина, с. Бреч, м. Вінниці, смт. Воловець, смт. Ворохти, м. 
Івано-Франківська, м. Кам’янця-Подільського, м. Києва, м. Львова, м. Новгород-Сіверського, 
м. Чернігова, м. Яремче. 

Студенти коледжу брали участь у військово-патріотичних семінарах-тренінгах:  «100-
річчя Української революції», «Пам’ятай про великі дні наших визвольних змагань», «Герої 
не вмирають», національно-патріотичному вишколі «Побратим», «Я-патріот». 

У 2018 році студентською радою коледжу було організовано та проведено 
Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Студентська наука – 2018: 
сьогодення та майбутнє», тренінг «Роль студентського самоврядування»; психологічну 
покрокову рольову гру «Мафія», «Хеловін-квест». Студенти-активісти коледжу стали 
учасниками засідань об'єднаної ради студентського самоврядування аграрних закладів вищої 
освіти України, Генеральної асамблеї Української асоціації студентів, Літньої школи UAS 
Summer Camp, Форуму молодіжних ініціатив «CoolТИватор іDей»,  всеукраїнського 
семінару «Участь молоді. Молодіжні ради України», загальних зборах Чернігівської обласної 
студентської ради. Студенти коледжу є учасниками наукових гуртків, міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів, що проводяться на базі інших 
навчальних закладів. 

До Міжнародного Дня студента організовано та проведено конкурс на кращу 
академічну групу та конкурс «Студент року», у якому визначено кращих студентів-
переможців у різних номінаціях. Кращі студенти коледжу були також відзначені на рівні 
міста та здобули перемоги в номінаціях «Громадський діяч року», «Лідер студентського 
самоврядування», «Науковець року», «Розумник року», «Талант року», «Спортсмен року», 
«Людина обраної професії».  

Традиційно навесні та восени проводилися заходи з благоустрою, озеленення та 
поліпшення санітарного стану прилеглих територій навколо навчальних корпусів та 
гуртожитку. Колективом коледжу проведені екологічні акції «Міжнародний день Чистих 
берегів» (International Clean Beach day), «Зробимо Україну чистою». 

Протягом року в коледжі реалізовувався соціально-психологічний проект «Посмішка 
мого життя»; були проведені тренінги: «Адаптація студентів першого курсу до нових умов 
навчання», «Дослідження особливостей самооцінки особистості», «Формування 
комунікативних здібностей серед підлітків», «Жіночий і чоловічий погляд на вирішення 
проблемних ситуацій», «Боротьба з підлітковою агресією», «Шкідливі звички як шлях в 
безодню», семінар-тренінг з підвищення педагогічної майстерності класних керівників; 
проводилися літературні вечори, тематичні виховні години в академічних групах; випущено 
оновлену рекламну поліграфічну продукцію про спеціальності та навчальний заклад; 
виготовлено рекламний банер; оновлено інформаційні стенди.  

У 2018 році колектив коледжу здобув перемогу в конкурсі «Гордість району» у 
номінації «Навчально-методична діяльність».  

Бібліотекар коледжу Ірина Скальницька посіла ІІІ місце в конкурсі професійної 
майстерності «Кращий бібліотекар 2018 року» серед бібліотек аграрних навчальних закладів 
І-ІІ рівня акредитації України. Класний керівник академічної групи Ірина Савченко посіла ІІІ 
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місце в регіональному етапі конкурсу «Куратор навчальної групи – 2018», який проводився 
за ініціативи ДУ НМЦ «Агроосвіта».   

У закладі функціонують 8 спортивних секцій: баскетбол, волейбол (чоловіки), 
волейбол (жінки), футбол, гандбол, легка атлетика, настільний теніс, шахи (шашки), у яких 
займаються 99 студентів; для викладачів – група здоров’я. 

Протягом звітного періоду в коледжі проведено такі основні заходи фізкультурно-
масової і спортивної роботи: спартакіада першокурсників з легкоатлетичного кросу, легкої 
атлетики, волейболу (жінки), волейболу (чоловіки), баскетболу, футболу, настільного тенісу, 
шахів; спартакіада серед студентів І-IV курсів з легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, 
волейболу (жінки), волейболу (чоловіки), баскетболу, футболу, футзалу, настільного тенісу, 
шахів; змагання з силового триборства, присвячені Дню збройних сил України, спартакіада 
серед мешканців гуртожитку з волейболу (чоловіки), футболу, шахів, гирьового спорту; 
тиждень Олімпійського руху (естафети та змагання з ігрових видів спорту), участь у 
Всеукраїнському пробігу «Зелена миля – 2018».  

Протягом 2018 року студенти коледжу:  
– стали призерами Міжнародного  турніру з дзюдо Open Cup  (3 місце);  
– стали призерами відкритого чемпіонату ФСТ «Спартак» з дзюдо серед юніорів (3 місце); 
Всеукраїнських відкритих змагань з ракетомодельного спорту серед юніорів (1,3 місця); 
Чемпіонату України з ракетомодельного спорту серед юніорів (1,2,3 місця); 
– були учасниками  Всеукраїнської спартакіади ВНЗ І-ІІ р.а. Мінаргополітики України; 
– стали призерами Всеукраїнського турніру з дзюдо (3 місце); відкритого Чемпіонату 
Чернігівської області з дзюдо (2, 3 місце); відкритого Чемпіонату Чернігівської області з 
бойового самбо (2 місце); відкритого Кубку Чернігівської області з хортингу (2 місце); 
відкритого Чемпіонату Чернігівської області з легкої атлетики у приміщенні (1, 3, 3 місце); 
відкритого кубку міста Ніжина з бойового самбо (3 місце); відкритого Кубку міста Чернігова 
з рукопашного бою (1,3 місце); обласного етапу Всеукраїнських змагань з ракетомодельного 
спорту (1 місце); 
– стали переможцями та призерами XІ Обласної спартакіади студентів ВНЗ І-ІІ р.а.  
МОН України:  

з баскетболу (юнаки) – 1 місце; 
з волейболу (юнаки) – 1 місце; 
з настільного тенісу – 2, 3 місце; 
з легкої атлетики – 3 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 100 м – 1, 2 місце; 
з легкої атлетики штовхання ядра – 3 місце; 
з легкоатлетичної естафети – 3 місце; 
з настільного тенісу – 2, 3 місце; 
з шахів – 3 місце. 

 На базі коледжу за звітній період було проведено за участю студентів та викладачів 
районні та міські змагання з гандболу, легкої атлетики, волейболу (чоловіки), волейболу 
(жінки), лижних перегонів.  

Студенти та викладачі навчального закладу постійно беруть участь у змаганнях 
міського, районного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
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Таблиця 7.10.1. 
Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом 

№ з/п Назва Кількість  
%  від загальної 

кількості 
студентів 

1. Кількість спортивних секцій 8 - 
2. Займаються у спортивних секціях, студентів 99 20 

3. Кількість студентів, які взяли участь в 
обласних і всеукраїнських змаганнях 82 17 

4. Кількість студентів, які віднесені до 
спеціальних медичних груп 41 8,2 

Таблиця 7.10.2. 
Участь студентів в обласних змаганнях 

№ 
з/п Вид спорту Зайняте місце 

1.  Обласні змагання за програмою XІ Спартакіади 
студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:  
            з баскетболу (юнаки) 
            з волейболу (юнаки)    

з настільного тенісу  
            з легкої атлетики  

з легкої атлетики 1500 м  
з легкої атлетики 400 м  
з легкої атлетики 800 м  
з легкої атлетики 100 м  
з легкої атлетики штовхання ядра  
з легкоатлетичної естафети  
з настільного тенісу  
з шахів   

 
 
1 
1 

2, 3 
3 
1 
2 
3 

1, 2 
3 
3 

 2, 3 
3 

2.  Відкритий Кубок міста Ніжина з бойового самбо 1, 3 
3.  Відкритий Кубок міста Чернігова з рукопашного 

бою 
1,3 

4.  Чемпіонат міста з футболу 3 
5.  Кубок Ніжинського району з лижних гонок, 

присвячений 100-річчю пам’яті Героїв Крут 
1 

6.  Обласний етап Всеукраїнських змагань з ракето-
модельного спорту 1 

 
Таблиця 7.10.3. 

 
Участь у Всеукраїнських змаганнях серед студентів вищих навчальних закладів 

№ 
з/п Вид спорту Зайняте місце 

1.  Всеукраїнський турнір з  дзюдо 3 
2.  Відкритий Чемпіонат Чернігівської області з дзюдо 2, 3 

3.  Відкритий Чемпіонат Чернігівської області з бойового 
самбо 2 

4.  Відкритий Кубок Чернігівської області з хортингу 2 
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5.  Відкритий Чемпіонат Чернігівської області з легкої 
атлетики у приміщенні 1, 2, 3 

6.  Відкритий чемпіонат області з лижних гонок 3 

7.  Відкритий чемпіонат ФСТ «Спартак» з дзюдо серед 
юніорів 3 

8.  Всеукраїнські відкриті змагання з ракетомодельного 
спорту (серед юніорів) 1,3 

9.  Чемпіонат України з ракетомодельного спорту серед 
юніорів 1,2,3 

 
Таблиця 7.10.4. 

Участь у міжнародних змаганнях 

№ 
з/п Вид спорту Зайняте місце 

1.  Міжнародний  турнір з дзюдо Open Cup   3 
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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 37 педагогічних працівників, з них: 
мають науковий ступінь: 
– доктора наук, професора –  1 особа (штатних – 0, сумісників – 1); 
– кандидата наук, доцента – 15 осіб (штатних – 11, сумісників – 4); 
– аспірантів, докторантів – 5 осіб, (денної форми навчання – 2, заочної форми 

навчання – 0, вечірної форми навчання – 1 особа, здобувачів – 2 особи). 
Науково-дослідна робота проводиться за темами: 
− Розробка та обґрунтування конструктивних робочих параметрів гідровисіваючого 

апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур закритих грунтів. 
−  Синтез, властивості та практичне використання сульфамінової кислоти та 

сульфаматів. 
− Методика вивчення художніх творів з міфологічними структурами експліцитного 

типу на уроках української літератури в 9-11 класах. 
− Теоретичні й методичні засади формувань науково-методичної компетентності 

викладання в системі післядипломної педагогічної освіти. 
− Автоматизація процесів підготовки води для поливу.  
− Методичні засади продуктивного навчання хімії студентів агротехнічних 

спеціальностей. 
− Історія і культура Київської Русі у науковій спадщині М.О.Максимовича. 
− Удосконалення елементів технології вирощування огірка в Поліссі України. 
− Покращення паливної економічності бензинового двигуна. 
–    Обгрунтування параметрів та режимів вібрації плуга. 
Тем аспірантських - 3 роботи: 
1.  Розробка та обґрунтування конструктивних робочих показників гідровисіваючого 

апарату для посіву пророщеного насіння овочевих культур закритих грунтів, Дейнека 
Станіслав Миколайович, викладач відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації, Аніскевич А.В., д.т.н., професор кафедри сільськогосподарських машин та 
системотехніки ім. акад. М.Г.Василенка. 

2. Синтез, властивості та практичне використання сульфаматів ванадію  
(ІІ, ІV), мангану (ІІ), титану (ІV), хрому (ІІІ), Литовченко Олена Володимирівна, викладач 
відділення економіки, логістики та інформаційних систем, Максін В.І., д.х.н., професор 
кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води НУБіП України. 

3.  Методика вивчення художніх творів з міфологічними структурами експліцитного 
типу на уроках української літератури в 9-11 класах, Сидоренко Юлія Олександрівна, 
викладач відділення економіки, логістики та інформаційних систем, Бондаренко Ю.І., д.п.н., 
професор, завідувач кафедри методики викладання української мови та літератури НДУ  
ім. М.Гоголя. 

Тем докторських - 1 робота: 
1. Теоретичні й методичні засади формувань науково-методичної компетентності 

викладання в системі післядипломної педагогічної освіти, Толочко Світлана Вікторівна, 
викладач відділення економіки, логістики та інформаційних систем, Рідей Н.М., д.п.н., 
професор кафедри освіти дорослих ННІ післядипломної освіти. 
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8.2. Фінансування науково-дослідних робіт 
 

8.2.10. Відокремлений підрозділ  Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

- 
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8.3. Основні показники науково-дослідної роботи 

8.3.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

За результатами наукових досліджень у 2018 р.: 
– надруковано 128 наукових статей,  
– 134 тез доповідей,  
– 0 монографій,  
– 0 підручників (посібників) з грифом МОН України; 
– 24 навчальних підручники (посібники);  
– 41 методична розробка; 
– отримано 1 патент на корисну модель,  
– захищено 0 докторських дисертацій, 0 кандидатських дисертацій. 
У міжнародних конференціях взяли участь – 77, у всеукраїнських – 63, у регіональних 

– 32 працівники. 
Взяли участь у міжнародних конференціях – 7, всеукраїнських – 170, регіональних – 

60 студентів.  
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8.4. Наукові публікації та видавнича діяльність, у т.ч. публікації в іноземних 
виданнях 

8.4.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

У 2018 р. працівниками ВП опубліковано 262 наукових і 63 методичних праці, 
детальна інформація наведена у додатку 1. 

 
Співробітниками опубліковано 0 монографій, 0 брошур, 0 підручників (посібників) 

з грифом МОН, 22 навчальних підручники (посібники) та 41 методична розробка. 
Таблиця 8.4.10.1.  

Монографії 
№ 
з/п 

 Назва публікації, видавництво, рік,  
кількість сторінок 

Автор 

 – – 
 
 

    Таблиця 8.4.10.2.  
Підручники, посібники, вказати гриф МОНС, МАПП або рекомендацію НМЦ АО 

№ 
з/п Назва Автор 

 – – 
 
У 2018 р. працівниками ВП опубліковано 128 наукових статей у: 

- міжнародних виданнях       [43]; 
- міжгалузевих виданнях       [8]; 
- вузівських виданнях (крім власних)    [-]; 
- виданнях на іноземній мові                                                    [5]. 
Кількість тез доповідей, опублікованих у: 
-  міжнародних виданнях      [7]; 
-  міжгалузевих виданнях      [20]; 
-  вузівських виданнях (крім власних)    [0]; 
-  виданнях на іноземній мові     [0]. 
В іноземних виданнях опубліковано статей, тез доповідей  [2].  
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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8.5. Винахідницька діяльність 

8.5.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Протягом 2018 року співробітниками підрозділу було отримано 1 патент  
(див. табл. 8.4.10.1.) в: 

– Україні                    [1]; 
– За кордоном                                                                           [0]. 

 
Таблиця 8.5.10.1.  

Патенти та свідоцтва  
№ 
з/п 

Номер 
патенту 

Назва патенту, дата опублікування  
і № бюлетеня Автори 

1.  114781 Двигун внутрішнього згоряння з 
регульованою ступінню стиску  
МПК F02В 43/00 
25.07.2018; 
бюлетень № 14 

Топчій С.І,  
Голуб Г.А,  
Бешун О.А. 

 
 

 58 



8.6. Участь науковців у конференціях, семінарах, виставках 

8.6.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Загальна кількість конференцій, семінарів, які проводились на базі ВП [16]:  
1. Міжнародних          [–]; 
2. Державних (всеукраїнських)                                                      [3]; 
3. Обласних                                                                                [5]; 
4. Внутрішньовузівських         [8]. 
 
Інформація про наукові конференції, семінари, які проводилися у закладі, та за його 

межами у 2018 р. наведена у додатку 3. 
 
Кількість участей штатних  ПП у роботі : 

1. Конференцій, проведених: 
- за межами ВП                                                                       [136]; 
- безпосередньо у закладі                                                                                    [63]; 

2. Міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарах далекого зарубіжжя           [5];                                                                                                               
3. Всеукраїнських конференцій, семінарів                                               [63]; 
4. Обласних та районних конференціях, семінарах                                    [32]. 
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8.7. Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень 

8.7.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

1. За результатами досліджень Топчія С.І.,  викладача відділення технічно-
енергетичних систем та засобів автоматизації, з покращення паливної економічності 
бензинового двигуна встановлено гідропривід клапанів механізму газорозподілу 
бензинового двигуна, для покращення  його паливної економічності. 

2. За результатами досліджень Дейнеки С.М.,  викладача відділення технічно-
енергетичних систем та засобів автоматизації, з розробки та обґрунтування 
конструктивних робочих показників гідровисіваючого апарату для посіву пророщеного 
насіння овочевих культур закритих грунтів виготовлена багатофункціональна гідравлічна 
овочева сівалка ГСО «Інна»: 

-  ефективна при застосуванні висіву зволоженого та пророщеного насіння на 
присадибних дачних ділянках, в теплицях при вирощуванні овочевих культур та 
лікарських рослин;  

- може бути використана для безпосереднього поливу культури в рядку малою 
дозою води або підживлюючим розчином; 

- дозволяє передпосівну підготовку насіння.  
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8.8. Підготовка науково-педагогічних та педагогічних кадрів 
 

8.8.1. Аспірантура та педагогічна освіта 
 

8.8.1.10. Відокремлений підрозділ  Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж" 

 
У 2018 р. проводилась робота щодо покращення якісного складу педагогічних 

працівників.  
За денною формою навчаються в: 
- докторантурі НУБіП України  – 0 осіб; 
- докторантурі інших ВНЗ – 1 особа (Національний педагогічний університет 

ім. Драгоманова); 
- аспірантурі НУБіП України – 0 осіб; 
- аспірантурі інших ВНЗ (Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя) – 

1 особа. 
За заочною формою навчаються в: 
- докторантурі НУБіП України – 0 осіб; 
- докторантурі інших ВНЗ – 0 осіб; 
- аспірантурі НУБіП України – 0 осіб;  
- аспірантурі інших ВНЗ – 0 осіб. 
За вечірньою формою навчаються в: 
- аспірантурі НУБіП України – 1 особа.  
Здобувачами наукового ступеня кандидата наук та доктора наук при кафедрах 

НУБіП України є 2 особи, інших ВНЗ – 0 осіб. 
У 2018 р. захищено – 0 докторських, 0 кандидатських дисертацій. 
Отримали вчене звання доцента – 0 осіб. 
У 2018 р. вступили до аспірантури на денну форму навчання – 0 осіб, на заочну 

форму навчання – 0 осіб, на вечірню форму навчання – 1 особа, до НУБіП України – 1 
особа, інших ВНЗ – 0 осіб; 

У 2018 р. вступили на навчання 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)» – 0 осіб, у інших ВНЗ – 0 осіб. 
 

Таблиця 8.7.1.10.1 
Підготовка науково-педагогічних кадрів 

Навчаються 
аспірантурі, осіб 

(денна/заочна/вечірня) 

Захистили 
дисертацію, осіб 

Навчаються на 
педагогічному 

факультеті, осіб 

Закінчили 
педагогічний 
факультет у  
2018 р., осіб 

1/0/1 0 0 0 
 

8.8.2. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій 
 

8.8.2.10. Відокремлений підрозділ  Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж" 

- 
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 8.9. Науково-дослідна робота студентів 

8.9.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

У 2018 р. у науковій роботі приймали участь 306 студентів. 
Загальна кількість студентів, які мають наукові публікації                   [306] 
Кількість студентів, які виступили з доповідями на конференціях: 
- міжнародних               [7]; 
- всеукраїнських                         [170]; 
- міжвузівських               [60]; 
- НУБіП України                         [8]; 
- у закладі                                                                             [265]. 
Протягом 2018 р. 306 студентів взяли участь у конференціях: 
Міжнародних 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука  та освіта XX 

століття, проблеми, перспективи та інновації», ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут», 17-18 травня 2018 року.  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна соціально-економічна 
система: парадигма, завдання та тенденції», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут», 27 квітня 2018 року.  
 

Всеукраїнських 
1. 72 Всеукраїнська  науково-практична студентська конференція «Сучасні технології 

у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище-виробництво продукції – економічні 
проблеми», НУБіП України 03-04 квітня 2018 року.  

2. Всеукраїнська конференція щодо відновлення водно-болотних угідь Ніжинського 
району за програмою «Clima East: Збереження та стале використання торфовищ», 
Ніжинський державний університет ім.М.В.Гоголя, 12 квітня 2018 року.  

3. 72 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Енергозабезпечення, 
електротехнології, електротехніка та інтелектуальні управляючі системи в АПК»,  
НУБіП України, 20 квітня 2018 року.  

4. Всеукраїнська конференція молодих науковців «Сучасні проблеми природничих 
наук», Ніжинський державний університет ім.М.В.Гоголя, 25-26 квітня 2018 року.  

5. Всеукраїнська  студентська науково-практична конференція «Студентська наука -
2018: Сьогодення і майбутнє», ВП НУБіП України «Ніжинський  агротехнічний коледж»,  
15 травня 2018 року.  

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку 
агропромислового виробництва: виклики та перспективи», Глухівський агротехнічний 
інститут ім.С.А.Ковпака Сумського НАУ, 27 вересня 2018 року. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті євроінтеграції», ВП 
НУБіП України «Ніжинський  агротехнічний коледж», 31 жовтня 2018 року.. 

8. ІX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні 
технології: економіка, техніка, освіта», НУБіП України, 14-15 листопада 2018 року.  

9. Всеукраїнська інтернет-конференція на тему: «Світ аграрних професій: історія, 
сучасність, майбутнє». 

 
Міжвузівських 
1.  Міжвузівсько-шкільна студентсько-учнівська пошукова конференція «Мова, 

література, мистецтво в Україні.», ВП НУБіП України «Бобровицький  коледж економіки та 
менеджменту ім.О.Майнової», 01 березня 2018 року.  
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2. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Перспективи розвитку 
економічної системи в умовах сучасних євро інтеграційних процесів», ВП НУБіП України 
«Бобровицький  коледж економіки та менеджменту ім.О.Майнової»,  
16 березня 2018 року.  

3. Міжвузівська студентська наукова конференція «Актуальні питання економіки, 
обліку та фінансів в Україні», ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»,  
29 березня 2018 року. 

4. Міжвузівська науково-практична конференція «Первоцвіти – сьогодення і 
майбутнє», Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім.І.Я.Франка, 13 квітня 2018 
року.  

5. V Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Перспективи 
розвитку аграрної економіки України», ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і 
природних ресурсів», 25 квітня 2018 року.  

6. Міжвузівсько-шкільна науково-пошукова конференція «Природничо-математичні 
науки в моїй майбутній професії та житті», ВП НУБіП України «Бобровицький  коледж 
економіки та менеджменту ім.О.Майнової», 01 травня 2018 року.  

7. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Герої моєї родини», 
ВП НУБіП України «Ніжинський  агротехнічний коледж», 08 травня 2018 року.  

8. Міжвузівська науково-практична конференція «Інженер третього тисячоліття», ВП 
НУБіП України «Ніжинський  агротехнічний коледж», 19 листопада 2018 року.  

 
Внутрівузівських 
1. Внутрівузівська конференція-круглий стіл «Національні меншини у світі та в 

Україні: збереження мови, звичаїв, традицій», ВП НУБіП України «Ніжинський  
агротехнічний коледж», 21 лютого 2018 року.  

2. Внутрівузівська студентська науково-практична конференція «Видатні 
представники рідного краю», ВП НУБіП України «Ніжинський  агротехнічний коледж», 01 
березня 2018 року.  

3. Внутрівузівська конференція-круглий стіл «Жінки - математики», ВП НУБіП 
України «Ніжинський  агротехнічний коледж»,  12.03.2018.  

4. Внутрівузівська конференція-круглий стіл «НУБіП України:  від 
сільськогосподарського відділення до національного університету», ВП НУБіП України 
«Ніжинський  агротехнічний коледж», 28 березня 2018 року.  
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8.10. Співробітництво з науковими установами НАН України, навчальними 
закладами, науковими центрами, виробничими підрозділами, Радою роботодавців 

 
8.10.10. Відокремлений підрозділ  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж" 
 

Відокремлений підрозділ співпрацює з закладами вищої освіти:  
-  кафедрами ННІ та факультетами Національного університету біоресурсів і 

природокористування  України; 
- структурними підрозділами університету: 
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;  
ВП НУБіП України  «Ніжинський агротехнічний інститут»;  
ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»;  
ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім Є.Храпивливого»; 
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»; 
ВП НУБІП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту  

ім. О.Майнової»; 
ВП НУБіП України «Мукачівський  аграрний коледж»; 
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»;  
ВП НУБіП України «Немішаєвський агротехнічний коледж»; 
ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»;  
 - закладами вищої освіти України: 
Національний авіаційний університет 
Київський національний університет культури і мистецтв; 
Ніжинський державний університет ім.М.Гоголя; 
Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя; 
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.. 

П.Василенка;  
ВСП «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного 

університету; 
ВСП Уманського національного університету садівництва «Чигиринський 

економіко-правовий коледж»; 
Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А.Ковпака;  
Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації; 
Мирогощанський  аграрний коледж;   
Красноградський технікум механізації сільського господарства ім.Ф.Я.Тимошенка; 
Ладижинський коледж Вінницького НАУ;  
Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка; 
Прилуцький агротехнічний коледж; 
Рогатинський державний аграрний коледж; 
Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету; 
Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж;  
Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ; 
Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного 

університету; 
Чернятинський коледж Вінницького НАУ; 
Житомирський агротехнічний коледж; 
- закладами професійно-технічної освіти області (8); 
- закладами загальної середньої освіти: 
м. Ніжина; 
Чернігівської обл.; 
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Красноокнянський НВК,  загальноосвітня школа-гімназія» Одеської області; 
Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ ст. Вінницької області.  
 

- Науковими установами: 
ДУ НМЦ «Агроосвіта»; 
Навчально-науковий центр «Інститут землеробства НААН України»; 
ТОВ «Агроскоп Україна». 

  
 В коледжі створена і працює Рада роботодавців, укладено угоди про співпрацю з  
17 підприємствами та господарствами Чернігівської області.  
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8.11 Матеріали, підготовлені у 2018 р. за результатами завершених досліджень 

8.11.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

За результатами наукових досліджень у 2018 р. опубліковано: 
– 3 статті у наукових фахових виданнях; 
– 128 наукових статей,  
– 134 тези доповідей,  
– 0 монографій, 
– 0 підручників (посібників) грифом МОН України; 
– 22 навчальних підручники (посібники);  
– 41 методична розробка; 

 Отримано 1 патент на корисну модель. 
 Захищено 0 докторських дисертацій, 0 кандидатських дисертацій. 

У міжнародних конференціях взяли участь – 77, у всеукраїнських – 63, регіональних – 
32 працівники. 

Студенти взяли участь у 2 міжнародних, 9 всеукраїнських, 8 міжвузівських,  
4 внутрівузівських  науково-практичних конференціях.  
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8.12. Наукові розробки, впроваджені у виробництво у 2018 році 
 

8.12.10. Відокремлений підрозділ  Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

- 
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9. НАВЧАЛЬНО - 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 2018 р. та план на 2019 р. 

9.2.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Таблиця 9.2.10.1.  
Надходження спецкоштів у 2018 р., тис. грн. 

 

№ з/п Види надходжень тис. грн. 

1. Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами з їх основною діяльністю 1513,2 

2. Господарська діяльність, у т.ч.: 642,3 
3. Плата за гуртожиток 642,3 
4. Оренда 0 
5. Реалізація майна 0 
6. Благодійні внески, гранти та дарунки 547,8 

Разом 2703,3 
 

Таблиця 9.2.10.2.  
Надходження коштів від навчально-виробничих підрозділів, тис. грн. 

 

№ 
з/п 

Назва підрозділу, 
лабораторії  2016 рік 2017 рік У % 2017 

 до 2016 року план  факт 
1 ННВЛ рослинництва     
2 ННВЛ тваринництва     
3. Студентська їдальня     
4. Друкарня     
5. Інші     

Разом     
 

Таблиця 9.2.10 .3.  
План надходження коштів спецфонду на 2019 р. у розрізі видів надходжень, тис. грн. 

 

№ з/п Види надходжень тис. грн. 

1. Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами з їх основною діяльністю 2126,6 

2. Господарська діяльність 650,0 
3. Оренда майна 0 
4. Реалізація майна 0 
5. Виробнича діяльність 0 
6. Інші 0 

Разом 2776,6 
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10. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І 
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 %. 

В навчальному корпусі працює буфет. За кошти профспілкової організації коледжу у 
студентський гуртожиток придбано пральну машину. 

Співробітникам та студентам – членам профспілки, 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. До Дня вчителя для викладачів та співробітникам навчального 
закладу було організовано екскурсійну поїздку до м. Чернігова; до Дня працівників 
сільського господарства кращі працівники коледжу отримали грамоти та були премійовані. 
Оскільки грошові винагороди студентам нинішнім законодавством заборонено виплачувати 
за рахунок економії стипендіального фонду, воно здійснюється, в межах фінансових 
можливостей, профспілковою організацією коледжу. 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” 
 

    Таблиця 10.10.1. 
Соціально-побутові умови викладачів і студентів 

Кількість 
студентів, 

поселених у 
гуртожитки 

Поселено 
студентів 
учасників 
художньої 
самодіяль-

ності 

Поселено 
студентів 

спортсменів 

К-ть студентів 
чорнобильців 
1-2 категорії, 
поселених у 
гуртожитки  

Кількість 
дітей-сиріт, 
поселених у 
гуртожитки  

Забезпечення 
м’яким 

інвентарем  

Забезпечення 
твердим 

інвентарем  

Кількість наявних 
місць 

громадського 
харчування у 

Кількість 
співробітників, 
що потерпіли 
від аварії на 

ЧАЄС Гуртожитків Корпусів Гуртожитків Корпусів Гуртожитках Корпусах 

161 7 25 - 6 343 - 580 388 - буфет 1 

 
Таблиця 10.10.2.  

Оздоровлення співробітників 
Оздоровлення 

співробітників за 
рахунок коштів 

Фонду Соціального 
страхування 

Оздоро-
влення 

студентів 

Оздоровлення в 
профілакторії ВП 

Оздоровлено в СОТ 
студентів, співробітників 

К-ть 
співробітників, 
які працюють в 

шкідливих 
умовах та 

отримують спец. 
харчування 

К-ть співробітників, які пройшли 
медичне обстеження  

Студентів Співробітників Студентів Співробітників Обстежено Госпіталізовано 

- - - - - 1 4 22 - 
 

Таблиця 10.10.3.  
Виплати коштів (грн.) – за  2018 рік  

Виплачено 
матеріальну 

допомогу 
співробітникам  

Виплачено 
матеріальну 

допомогу 
студентам  

Виплачено премії 
співробітникам  

Виплачено 
премії 

студентам  

Компенсації потерпілим від 
наслідків аварії на ЧАЄС 

Студентам Співробітникам 
264726,00 0 261605,00 0 0 3481,00 
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11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

11.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

У 2018 році проведено роботи: 
В навчальному корпусі № 1: 
• Замінено вікна на енергозберігаючі в лекційних аудиторіях № 118, № 123  

(8 одиниць). 
• Закуплено комп’ютери в лабораторію інформатики і КТ, навчальної бухгалтерії  та в 

бібліотеку -23 одиниці, МФУ, принтер.  
• Розпочато капітальний ремонт коридору: замінені вікна, змонтована підвісна стеля, 

виокремлена рекреація,  замінене освітлення на енергозберігаюче. 
• Здійснено поточні ремонти закріплених аудиторій.  
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму 

227,87 тис. грн. 
 
В навчальному корпусі № 2: 

• Виготовлено декоративну загорожу (67 м), лавки, ворота для облаштування 
внутрішнього двору.  

• Виготовлено рекламний банер коледжу. 
• Закуплено меблі та обладнання в навчальні кабінети (іноземна мова, №313). 
• Придбано комп’ютерну техніку (5 комп’ютерів, 4 монітори,  

4 мультимедійні установки) для забезпечення повноцінної діяльності коледжу. 
• Проведено поточні ремонти навчальних аудиторій (№№ 310, 312, 313). 
•  Зроблено поточний ремонт роздягальні. 
• Встановлена система відео нагляду в корпусі 

  Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму 
113,9 тис. грн. 

 
В лабораторному корпусі № 2: 

• Здійснено ремонт та облаштування лабораторії обкатки та випробування двигунів 
(№ 45).  

• Здійснено частковий ремонт та заміна вікон. 
• Здійснений ремонт стін та підлоги правої сторони корпусу. 
• Виготовлено та замінено 4 внутрішні двері. 
• Здійснений ремонт та обладнання робочих місць лабораторій. 
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму 

38,7 тис. грн. 
         

В лабораторному корпусі № 3: 
• Завершено монтаж системи опалення 2 поверху. 
•  Придбане обладнання, стенди та меблі в лабораторії. 
•  Створені нові робочі місця для виконання лабораторних робіт з використанням 

сучасних засобів автоматизації. 
• Змонтовані силові мережі лабораторії монтажу електрообладнання. 
• Зроблений капітальний ремонт підлоги та закуплені матеріали для облаштування 

стін і стелі лабораторії монтажу електрообладнання. 
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму  

59,07 тис. грн. 
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В гуртожитку: 

• Здійснено частковий ремонт огорожі перед гуртожитком, ремонт даху.  
• Проведено капітальний ремонт кімнати для умивання та кухні 2 поверху з 

умеблюванням та встановленням варильних поверхонь.  
• Проведено поточні ремонти коридорів, сходинкових клітин. 
• Завершено заміну електромереж 3,4 поверхів. 
• Зроблено капітальний ремонт душової кімнати 1 поверху на 6 кабін. 
• Оновлено меблі в кімнатах. 
• Здійснено ремонт системи водопостачання, водовідведення, опалення. 
• Встановлено лічильник тепла. 
• Замінено вікна на енергозберігаючі в кабінеті історії, в студентських кімнатах  

(8 од.). 
Вартість закуплених матеріалів, в тому числі на благодійних засадах, на загальну суму 

249,7 тис. грн. 
 
Всі роботи виконані власними силами. 
 

Загальні показники адміністративно – господарської діяльності наведено  
у табл. 11.10.1-11.10.3. 

 
Таблиця 11.10.1. 

Придбання меблів, 
шт./вартість, тис. грн. 

Благоустрій території 

Гуртожитки Корпуси Висаджено 
насаджень, шт. 

Облаштовано 
клумб, шт. 

Відремонтовано 
огорожу, м.п 

9 од./25,95 тис. 6 од./8,7 тис. 23 1 68,  
Виготовлено 67 м 

декоративної огорожі 
 

Таблиця 11.10.2. 
Ремонт приміщень за 

власні кошти, кв.м 
/вартість, тис.грн. 

Ремонт системи 
опалення, вартість, 

тис.грн. 

Ремонт сантехнічного 
устаткування своїми 

силами, вартість, 
тис.грн. 

Ремонт 
електрообладнання 
(розетки, вимикачі, 
світильники і т. д.), 
вартість, тис.грн. 

Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси 

156,6 тис. 205,7 
тис. 24,7 5,6 14,1 1,2 8,7 22,1 

 
Таблиця 11.10.3. 

Ремонт покрівель за 
власні кошти, кв.м 
/вартість, тис.грн. 

Ремонт системи 
водопостачання,  
вартість, тис.грн. 

Ремонт фасадів своїми 
силами, вартість, 

тис.грн. 

Ремонти їдальні, 
спортзалу, бібліотеки 

вартість, тис.грн. 
Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси Гуртожитки Корпуси 
20 кв.м/ 2,2 

тис. -  2,5 1,1 3,1 3 2,2 9,1 
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12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 

12.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

12.10.1. ПП-іноземців, що проводять заняття 
- 
12.10.2. ПП, що проводять заняття у закордонних закладах вищої освіти 
- 
12.10.3. Студенти, що стажуються в закордонних закладах вищої освіти та у компаніях 
(фермах) згідно із затвердженим планом 
1 особа в Польщі; 
2 особи в Німеччині. 

 
12.10.4. Міжнародні програми та інші форми спільної діяльності з іноземними 
організаціями 
  У 2018 році підписано угоду про співробітництво з Університетом економіки в 
Бидгощі (Польща). Продовжується співпраця з 4 іноземними організаціями та закладами 
освіти. 

 
12.10.5. Проведення міжнародних семінарів, конференції, симпозіумів 

1. Педагогічні працівники (77 осіб) та студенти (7 осіб) закладу брали участь у  
11 Міжнародних конференціях, які проводились на базі НУБіП України та інших ЗВО. 
 2. Публікації в закордонних виданнях: KWARTALNIK NAUKOWY «Edukacja – 
Technika – Informatyka» (Польща); Izdevnieciba «Baltija Publishing» (Латвія). 

 
12.10.6. Особливий вклад окремих науковців в міжнародну діяльність 

- 
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13. ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2019 РІК 

13.10. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

Напрям 1. Активізація міжнародної діяльності та диверсифікація міжнародної діяльності 

1.  
 
 
 
 

Здійснити інформаційний, 
організаційний та 
адміністративний 
супровід участі студентів 
у міжнародних освітніх 
програмах 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
заступник 
директора з 
виховної 
роботи 

Забезпечити участь студентів у 
програмах навчального 
стажування за кордоном 
(Польща, Німеччина тощо). 

Протягом 
року 

2.  
 
 
 
 
 

Підвищити якість 
рекламної продукції 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
заступник 
директора з 
виховної 
роботи 

Оновлення та урізноманітнення 
рекламної продукції, 
опублікування інформації про 
заклад у виданнях про навчальні 
заклади України, області та в 
інших джерелах; розміщення в 
соціальних мережах та на 
офіційних сайтах міста. 

Протягом 
року 

3.  

Інформаційне 
забезпечення 
впровадження 
інтенсивних технологій 
вивчення іноземних мов 

Методист 
навчально-
методичного 
підрозділу 

Продовжити участь викладачів 
та студентів коледжу у 
соціальному інноваційному 
проекті "Lingva.Skills", семінари 
та тренінги з вивчення й 
удосконалення  англійської 
мови. Застосування сучасних 
педагогічних технологій, 
інтерактивних методів навчання 
при вивченні іноземної мови. 

Протягом 
року 

4.  

Встановлення зв’язків із 
закладами освіти та 
організаціями інших країн 
для співробітництва 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
заступник 
директора з 
виховної 
роботи 

1. Пошук партнерів щодо 
підписання угод про 
співробітництво. 
2. Участь у міжнародних 
конференціях, які проводяться 
на базі університету та інших 
навчальних закладів. 

Протягом 
року 
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5.  

Співробітництво із 
зарубіжними і 
вітчизняними 
університетами 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
заступник 
директора з 
виховної 
роботи, 
методист 
навчально-
методичного 
підрозділу 

Участь у спільних заходах, 
видання збірників матеріалів за 
наслідками науково-практичних 
конференцій, семінарів. 

Протягом 
року 

Напрям 2. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до 
освітянських послуг 

1.  Моніторинг, розробка і 
ліцензування нових 
спеціальностей 
 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
завідувачі 
відділень, 
методист 
відділень 

1. Акредитація спеціальності 
«Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних 
установок в АПК» ОКР 
«Молодший спеціаліст». 
2. Ліцензування на право 
підготовки фахівців за освітньо-
професійним ступенем 
«Молодший бакалавр» зі 
спеціальностей  
208 «Агроінженерія»,                                                                       
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка», 151 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології», 275.03 
«Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)». 
3. Ліцензування за   
6  спеціальностями коледжу у 
сфері фахової передвищої 
освіти. 
3. Акредитація освітніх програм 
ОКР «Молодший спеціаліст» 
«Агроінженерія», «Облік і 
оподаткування», «Транспортні 
технології (на автомобільному 
транспорті)».   
4. Акредитація в МВС України 
діяльності щодо підготовки 
водіїв транспортних засобів. 

Грудень - 
січень 
 
 
 
Січень-
лютий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лютий  
 
 
 
Січень 

2.  Удосконалення практики 
підготовки, 
перепідготовки й атестації 

Завідувачі 
відділень, 
провідний 
фахівець 
відділу кадрів  

1. Стажування в НУБіП 
України, провідних 
підприємствах та господарствах 
України, регіону (ТОВ 
«Агросвіт», ПСП «Пісківське», 
ТОВ «Наташа-Агро», ТОВ АПК 

Протягом 
року 
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«Магнат», ДП НВК «Прогрес», 
ТОВ «Ніжин Агро», ДП «Дрінкс 
Україна», ПрАТ «Завод 
«Ніжинсільмаш», ТОВ 
«Ніжинський консервний 
завод», ВАТ «Ніжинський хліб» 
тощо)  та за кордоном.  
2. Обов’язкове стажування на 
підприємствах для молодих 
викладачів і викладачів, які 
атестуються на вищу категорію 
й присвоєння (підтвердження) 
педагогічних звань. 
3. Здійснити атестацію 
педагогічних працівників 
коледжу. 

 
 
 
 
 
 
 
Березень 

3.  Реалізація поступової 
інтегральної модульності 
навчальних програм 

Завідувачі 
відділень 

1. Узгодження навчальних 
планів коледж – університет 
(інститут) з метою мінімізації 
академічної різниці. 
2. Діяльність курсів 
поглибленого вивчення 
дисциплін професійного циклу. 

Травень 
 
 
Протягом 
року 
 

4.  Підтримання та зміцнення 
діючого взаємозв’язку 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 

1. Продовжувати проведення 
спільних науково-методичних 
семінарів та круглих столів для 
обміну передовим педагогічним 
досвідом (проведення 
щорічного ІХ циклу науково-
методичних практичних 
семінарів "Сучасна аграрна 
освіта"). 
2. Виконання прикладних 
наукових досліджень 
викладачами коледжу спільно з 
науково-педагогічними 
працівниками університету 
(інституту). 
3. Включити до щорічного 
плану видань навчально-
методичної літератури 
викладачами коледжу друки у 
співавторстві з НПП кафедр 
університету. 

Січень 
 
 
 
 
Протягом 
року 
 
 
 
Січень 

5.  Удосконалення 
внутрішньої і зовнішньої 
системи забезпечення 
контролю якості 
навчального процесу 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 

1. Оновити вміст навчально-
методичних комплексів 
дисциплін, робочих навчальних 
програм, у тому числі 
електронні навчально-методичні 
комплекси дисциплін згідно 
навчальних планів на базі 
платформи Moodle.  
2. Постійне оновлення тематики 

Протягом 
року 
 
 
 
 
 
 
Протягом 
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комісій 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 семестр) та по завершенню 
навчання анкетування студентів 
з метою моніторингу якості 
викладання з постійною 
корекцією питань до анкет. 

року 
 
Березень, 
жовтень 
 
 
 
 
Протягом 
року 
 
 
 
 
Листопад
-грудень, 
березень-
квітень 
 
 
Протягом 
року 
 
 
Щосемес-
тра 

6.  Удосконалення 
навчально-методичного 
забезпечення 

Завідувачі 
відділень, 
голови 
випускових 
циклових 
комісій 

1. Поповнення банку даних 
дипломних проектів для 
забезпечення ефективної 
системи запобігання і виявлення 
академічного плагіату у 
здобувачів вищої освіти.  
2. Перевірка дипломних 
проектів з усіх спеціальностей 
на академічний плагіат. 

Протягом 
року 
 
 
 
Травень-
червень 
 

7.  Підвищення якості 
підготовки навчально-
методичного забезпечення 

Завідувачі 
відділень, 
голови 
випускових 
циклових 
комісій 

Забезпечення навчального 
процесу навчальними 
підручниками та посібниками, в 
тому числі виданими 
викладачами коледжу або у 
співпраці з НПП університету 
(інституту). 

Протягом 
року 

8.  Реалізація сучасних 
інформаційних технологій 

Відповідальний 
за 
упровадження 
ІКТ у 
навчальний 
процес, 
бібліотекар 

Наповнення електронної 
бібліотеки коледжу 
навчальними підручниками, 
посібниками, методичними 
розробками, робочими 
зошитами викладачів коледжу 
для забезпечення вільного до 

Протягом 
року 
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них доступу студентів. 
9.  Адаптувати організацію 

навчального процесу до 
вимог чинної 
законодавчої бази 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
провідний 
юрисконсульт, 
відповідальний 
секретар 
приймальної 
комісії 

Розробити, затвердити та 
впровадити: 

- Правила прийому на 2019 
рік 

- переглянути норми 
необхідних положень 
коледжу на відповідність 
їх новому законодавству 
щодо якісного 
забезпечення освітнього 
процесу  

Січень-
лютий 

Напрям 3. Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та 
особистісний розвиток молоді 

1.  Сприяти оновленню 
структури студентської 
організації та підвищити 
професіоналізм лідерів і 
активістів органів 
студентського 
самоврядування 

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи, голова 
студентської 
ради 

1. Провести вибори нового 
складу студентської організації. 
За потреби, оновити структуру 
студентської організації. 
2. Проводити виховні заходи 
різного рівня та спрямування. 

Протягом 
року 

2.  Пріоритетний розвиток 
студентського 
самоврядування 

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи, голова 
студентської 
ради, завідувач 
гуртожитку, 
практичний 
психолог 

1. Активізація роботи 
студентського самоврядування 
для вирішення завдань коледжу. 
2.  Організація тренінгів для 
студентів на рівні коледжу,  
університету "Я-лідер!". 
3. Участь студентів коледжу в 
діяльності студентської 
організації університету. 
4. Поселення кращих студентів 
у більш комфортні кімнати 
гуртожитку. 
6. Організація співробітництва зі 
студентами інших закладів 
освіти, молодіжними і 
громадськими організаціями. 
7. Оприлюднення загального 
рейтингу студентів коледжу. 

Протягом 
року 
 
Вересень 
 
 
Протягом 
року 
 
Вересень 
 
 
Протягом 
року 
 
 
Січень, 
червень 

3.  Створення в гуртожитку і 
на території 
студентського містечка 
умов для спортивно-
оздоровчої діяльності 

Керівник 
фізичного 
виховання 

Оновлення обладнання в 
кімнатах самопідготовки та 
відпочинку студентського 
гуртожитку.  

Протягом 
року 

4.  Створення на території 
закладу, студентського 
гуртожитку місць для 
відпочинку студентів 

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи, 
провідний 
інженер, 
завідувач 
гуртожитку 

Створити загальні місця для 
відпочинку студентів 

Протягом 
року 
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5.  Розробка річних 
комплексних програм 
виховної роботи та 
національно-
патріотичного виховання 
студентської молоді 

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи 

1. Здійснення тренінгів "Школа 
першокурсника". 
2. Виявлення обдарованої 
молоді для залучення в 
спортивних секціях, гуртках 
художньої самодіяльності. 
3. Виявлення індивідуальних 
здібностей, талантів. 
4. Щорічне проведення 
спортивно-масових заходів 
згідно з планом. 
5. Оновлення на сайті коледжу 
сторінки випускників. 
6. Розробка та затвердження  
комплексного плану виховної 
роботи.  

Вересень 
 
Протягом 
року 
 
 
Протягом 
року 
Протягом 
року 
 
Червень 
 
Серпень  
 

6.  Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи 

1. Участь класних керівників 
академічних груп у тренінгах та 
семінарах з виховної роботи на 
рівні коледжу, університету, ДУ 
НМЦ «Агроосвіта». 
2. Проведення виховних заходів 
із залученням фахівців 
відповідних служб. 

Протягом 
року 

7.  Становлення фізичної 
досконалості, підвищення 
спортивної майстерності 

Керівник 
фізичного 
виховання 

1. Організація та участь 
студентів і співробітників 
коледжу у спортивних заходах 
різного рівня. 
2. Здійснення профорієнтаційної 
роботи щодо залучення до лав 
студентів коледжу кращих 
спортсменів – учнів шкіл та 
ПТНЗ міста й області. 
3. Запровадження нових видів 
спортивних змагань. 

Протягом 
року 

Напрям 4. Розвиток наукової та інноваційної діяльності 
1.  Пошук і розвиток нових 

напрямів 
фундаментальних 
досліджень 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

Оновити тематику та 
продовжувати роботу над 
прикладними науковими 
дослідженнями.  

Протягом 
року 
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2.  Покращення якісного та 
кількісного складу 
штатних працівників  

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
провідний 
фахівець 
відділу кадрів 

1. Залучення кращих 
випускників до роботи в 
коледжі. 
2. Тісна співпраця з провідними 
аграрними підприємствами 
області з метою обміну 
практичним досвідом, 
проходження стажування 
викладачів коледжу. 
3. Постійний моніторинг та 
анкетування студентів щодо 
якості викладання дисциплін 
педагогічними працівниками. 
4. Створення умов для 
педагогічних працівників, які 
бажають займатися науковою 
роботою (вступ до аспірантури). 

Протягом 
року 
 
 
 

3.  Створення системи 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 

Завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 

1.Функціонування лабораторії 
технічної творчості студентів та 
наукових гуртків. 
2. Щорічне оновлення 
виставкових експонатів. 
3. Проведення конкурсу серед 
студентів «Кращий за 
професією». 
4. Участь у фестивалі 
«Студентська наука – 2019. 

Протягом 
року 
 
 
 
Травень 

4.  Впровадження сучасного 
програмного забезпечення  

Провідний 
інженер з КТ, 
завідувач 
відділення,  
Головний 
бухгалтер 

1. Робота з програмним 
забезпеченням для 
функціонування бухгалтерії 
коледжу "Парус – Підприємство 
8.2". 
2. Участь у державних 
закупівлях із застосуванням 
системи «Прозоро». 
3. Закупівля навчального 
програмного забезпечення 1С 
Бухгалтерія для лабораторії 
«Навчальна бухгалтерія» 

Протягом 
року 
 
 
 
Січень 

5.  Модернізація web-сайту 
та інтернет-центру  

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи, 
відповідальний 
за діяльність 
сайту 

1. Оперативне розміщення на 
сайті коледжу новин, оголошень 
тощо. 
2. Збільшення популярності 
сайту коледжу шляхом якісної 
наповненості його контенту. 
3. Розширення функціональності 
сайту та оптимізація і 
встановлення нових модулів. 

Протягом 
року 
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Напрям 5. Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального благополуччя 
співробітників і студентів 

1.  Сприяти підвищенню 
соціального статусу й 
захищеності 
студентського та 
педагогічного колективу  

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи, 
завідувачі 
відділень, 
голова 
профспілкової 
організації, 
студентської 
організації 

1. Забезпечення культурного 
відпочинку студентів та 
співробітників коледжу 
(організація екскурсій, 
відвідування театру, музеїв, 
історичних пам’яток 
архітектури в місті, області та за 
її межами). 

Протягом 
року 

2.  Забезпечити оновлення 
матеріально-технічної 
бази навчального процесу 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій, 
головний 
бухгалтер 

1.  Проаналізувати, замовити та 
встановити необхідне 
обладнання згідно з потребами 
та фінансовими можливостями в 
навчальних аудиторіях, 
службових кабінетах. 
2. Придбати мультимедійне 
обладнання та оновити 
комп'ютери в навчальних 
лабораторіях (15 од.). 

Протягом 
року 

3.  Планове та ефективне 
проведення поточних 
ремонтів 

Провідний 
інженер,  
завідувач 
господарства, 
головний 
бухгалтер 

Навчальний корпус № 1 
1.  Замінити вікна на 
енергозберігаючі в лабораторії 
експлуатації машин і 
обладнання, приміщеннях 
циклових комісій (5 одиниць).  

2.  Придбати та встановити 
мультимедійні проектори в 
лекційні аудиторії № 118, № 
121. 

3.  Закінчити облаштування 
приміщень під циклові комісії 
(№№ 114, 117, 119). 

4. Здійснити капітальний 
ремонт стін та підлоги 
коридору коледжу. 

Навчальний корпус № 2 
1. Закінчити заміну дверей 2 
поверху, замінити двері 
пожежного виходу 1-го 
поверху. 
2.  Облаштування прилеглої 
території за корпусом. 
3. Завершити заміну всіх вікон 
на енергозберігаючі.  
Лабораторний  корпус № 2 
1. Продовжити оновлення  
(створення) робочих місць для 

Протягом 
року 
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проведення лабораторних та 
практичних робіт. 
2. Облаштувати прилеглу 
територію перед корпусом. 
3. Замінити вхідні двері, 
продовжити заміну вікон. 
Лабораторний корпус № 3 
1. Продовжити роботи з 
облаштування та оновлення 
обладнання лабораторій.  
2. Створити (оновити) робочі 
місця для проведення 
лабораторних занять з фахових 
дисциплін  
ОР Бакалавр. 
3. Здійснити капітальний 
ремонт та облаштування 1 
фахової лабораторії.  
Гуртожиток № 1 
1. Завершити ремонт огорожі 
перед гуртожитком.  
2. Здійснити капітальний 
ремонт входу 
3. Зробити капітальний ремонт 
кухні та кімнати для умивання 
на 3 поверсі. 

4.  Реалізація Програми 
енергозбереження 

Провідний 
інженер 

1. Утеплення навчальних та 
адміністративних приміщень 
шляхом заміни старих вікон на 
металопластикові віконні 
системи. 
2. Заміна освітлення на 
енергозберігаюче. 
3. Встановлення регуляторів 
опалення за потреби 
(лабораторії, поверху, корпусу). 

Протягом 
року 

5.  Реконструкція основних 
фондів  та  забезпечення 
благоустрою 

Провідний 
інженер, 
завідувач 
господарства 

1. Ремонт огорожі навколо 
гуртожитку, полоси перешкод. 
2. Облаштування прилеглої 
території перед лабораторним 
корпусом № 2 (упорядкувати 
доріжку до корпусу, зробити 
отмостку будівлі). 
3. Облаштування внутрішнього 
двору біля навчального корпусу 
№ 2. 

Протягом 
року 

Напрям 6. Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні орієнтири колективу 

1.  Проведення Дня закладу Заступник 
директора з 
виховної 
роботи 

Проведення зустрічі з 
випускниками.  

Липень 
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2.  Удосконалення системи 
нагород і відзнак 

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи, 
провідний 
фахівець 
відділу кадрів 

1. Продовжувати відзначення 
кращих працівників коледжу 
почесними грамотами, 
грамотами та листами подяки. 
2. Функціонування Галереї шани 
коледжу. 
3. Моральне та матеріальне 
заохочення студентів, які беруть 
активну участь у громадському, 
спортивному житті та зміцненні 
матеріально-технічної бази 
коледжу. 

Протягом 
року 

3.  Робота медіа-центру Заступник 
директора з 
виховної 
роботи, 
провідний 
юрисконсульт 

Проведення соціологічних 
опитувань серед співробітників 
та студентів коледжу щодо 
визначення рівня довіри, 
ефективності діяльності 
навчального закладу. 

Протягом 
року 

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

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
відповідальний 
за організацію 
профорієнтацій
ної роботи в 
коледжі 

1. Залучення учнів шкіл, ліцеїв 
до роботи наукових гуртків та 
секцій коледжу, проведення для 
них майстер-класів. 
2. Проведення тестування серед 
першокурсників для виявлення 
інтелектуально розвиненої 
молоді. 
3. Проведення інтелектуальних 
турнірів серед студентів (Брейн-
ринг, КВК, Ігри розуму, 
квестів). 

Протягом 
року 
 
 
Вересень 
 
 
 
Протягом 
року 

5.  Розроблення логотипів і 
виготовлення наборів 
сувенірної продукції 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
заступник 
директора з 
виховної 
роботи, 
завідувачі 
відділень, 
голова 
студентської 
ради 

Розроблення емблем відділень, 
оновлення сувенірної продукції 
та атрибутики (рекламна 
поліграфічна продукція: 
брошури, плакати, календарі, 
блокноти; футболки для 
представників студради 
коледжу). 

Січень-
лютий 
 

6.  Організувати заходи щодо 
дотримання нормативно-
правових актів з протидії і 
запобігання корупції та 
недопущення нестатутних 
відносин  

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
провідний 
юрисконсульт 

1. Вживати оперативні заходи 
щодо недопущення нестатутних 
відносин, зловживання 
службовим становищам 
співробітниками, 
педагогічними працівниками та 
керівниками структурних 
підрозділів. 
2. Результати анкетування 

Протягом 
року 
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студентів «Викладач очима 
студентів» заслуховувати на 
засіданнях адміністративної 
ради, за потребою на засіданнях 
Педагогічної ради; 
функціонування скриньки 
довіри тощо. 

Напрям 7. Демократизація управління, розвиток самоврядування 
1.  Відповідно до цілей 

демократизації 
суспільного життя 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
провідний 
фахівець 
відділу кадрів 

1. Врахування думки колективу 
на рівні циклових комісій, 
навчально-методичних рад, 
Педагогічної ради коледжу в 
прийнятті важливих рішень 
щодо подальшої діяльності 
коледжу шляхом опитувань 
думки, анкетувань, попередніх 
обговорень. 
2. Враховувати коефіцієнт 
рейтингу викладача при 
встановленні навчального 
навантаження, моральному та 
матеріальному заохоченні. 
3. Забезпечення дотримання 
умов відкритості, прозорості та 
демократичності при обранні на 
керівні посади. 

Протягом 
року 

 
 

2.  Умови роботи 
педагогічних працівників 
пенсійного віку  

провідний 
фахівець 
відділу кадрів, 
голова 
профспілкової 
організації 

Педагогічні працівники 
пенсійного віку працюють на 
посадах за трудовою угодою 
(терміном 1 рік, термін може 
визначатися за погодженням з 
трудовим колективом, 
профспілками відповідно до 
кваліфікації, почесних та 
наукових звань). 

Травень-
серпень 

Напрям 8. Забезпечення фінансової  стійкості коледжу 
1.  Визначення обсягів 

потреби у фінансових 
ресурсах на основі 
критеріїв обчислення 
вартості підготовки 
фахівців за державним 
замовленням 

Головний 
бухгалтер 

1. Чітке обчислення вартості 
підготовки фахівців за 
державним замовленням 
відповідно до видатків, 
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. 

Протягом 
року 
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2.  Здійснити заходи щодо 
збільшення обсягів коштів 
спеціального фонду 
коледжу 

Головний 
бухгалтер, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 

1. Надання платних послуг, за 
потребою перегляд вартості  
платних послуг: 
- з підготовки до вступу; 
- з отримання робітничих 
професій; 
- проведення курсів 
поглибленого вивчення 
навчальних дисциплін; 
- збільшення кількості студентів 
на навчання за умов договору; 
- видання навчальної та 
навчально-методичної 
літератури; 
- надання приміщень в 
гуртожитку для проживання 
особам, які працюють в коледжі 
або направлені у відрядження до 
коледжу. 
2. Перегляд стимулів для 
педагогічних працівників, які 
роблять вагомий внесок у 
зміцнення фінансової системи. 
3. Розміщення реклами щодо 
надання платних послуг. 

Протягом 
року 
 
 
 
 

3.  Здійснення громадського 
контролю (діяльність 
Педагогічної ради, 
профспілкового комітету, 
студентського 
самоврядування). 

Головний 
бухгалтер 

Оприлюднення фінансового 
плану (кошторису) та надання 
звіту про виконання бюджету 
коледжу. 

Протягом 
року 

Напрям 9. Заходи для підтвердження статусу дослідницького університету 
1.  Організувати на базі 

навчального закладу 
проведення науково-
практичних конференцій, 
семінарів 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
завідувачі 
відділень, 
методист 
навчально-
методичного 
підрозділу 

Організувати проведення та 
участь педагогічних 
працівників, студентів у 
науково-практичних 
конференціях та семінарах 
різного рівня. 

Протягом 
року 

Напрям 10. Участь університету в реалізації державних завдань у галузі АПК, освіти і науки 
та програм розвитку галузей економіки 

1.  Реалізувати основні 
положення Закону 
України «Про вищу 
освіту» 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

Забезпечити ліцензування у 
сфері вищої освіти з підготовки 
фахівців за освітньо-
професійним ступенем 
«Молодший бакалавр»  
зі спеціальностей  
208 «Агроінженерія»,  
41 «Електроенергетика, 

Протягом 
року 
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електротехніка та 
електромеханіка»,  
151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології»,  
275.03 «Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)» та за   
6  спеціальностями коледжу у 
сфері фахової перед вищої 
освіти. 

 
 

 86 



ДОДАТКИ 
Додаток 1 

10. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

Таблиця 1.  
Перелік підручників, посібників і методичних розробок виданих у 2018 р. з грифом 

МОН, МАПП України, або рекомендованих НМЦ АО 
№ 
з/п 

Назва роботи, гриф або ким 
рекомендовано Видавництво Др. 

арк. Автор, співавтор 

Підручники за рекомендацією НМЦ АО 
     

Посібники за рекомендацією НМЦ АО 
     

Підручники 
     
     

Посібники 

1.  

Навчальний посібник «Основи 
керування автомобілем та безпека 
дорожнього руху» для студентів 
коледжів і технікумів 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 16,3 Дейнека С.М. 

2.  

Навчальний посібник «Інженерна та 
комп’ютерна графіка» для студентів 
ОКР «Молодший спеціаліст» 
спеціальності  123 «Комп’ютерна 
інженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 19,1 Приходько С.П. 

3.  Альбом «Жінки-математики» Ніжин: 
ПП Лисенко М.М. 2,3 Петриченко Н.Г. 

4.  

Навчальний посібник «Фізика»  для 
студентів ОКР «Молодший 
спеціаліст» на основі базової загальної 
середньої освіти 
 (рівень стандарту, 210 годин)» 

Ніжин: 
ПП Лисенко М.М. 17,8 Новіков М.Г. 

5.  
Навчальний посібник «Людина і світ. 
Дидактичні завдання» для студентів 
ОКР «Молодший спеціаліст» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 8,5 Савченко І.Є. 

6.  Навчальний посібник «Столиці країн 
світу» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 2,3 Савченко І.Є. 

7.  

Навчальний посібник «Основи 
охорони праці» для студентів 
агротехнічних коледжів денної та 
заочної форм навчання 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 21,5 Шкодин А.В. 

8.  Навчальний посібник «Системи подачі 
палива сучасних дизельних двигунів»  

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 12,7 Топчій С. І. 

9.  

Навчальний посібник «Прикладне 
програмне забезпечення» для 
студентів технічних спеціальностей 
коледжів, технікумів 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 17,25 Кулик О.А. 

10.  

Навчальний посібник «Електроніка. 
Теорія і практика» (Частина І) для 
студентів спеціальностей 123 
«Комп’ютерна інженерія», 151 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 15,9 Якубінська Л.Г. 
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«Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології», 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 

11.  

Навчальний посібник 
«Програмування» для студентів 
спеціальності 123 Комп’ютерна 
інженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 6,4 Ландик О.Г. 

12.  
Навчальний посібник «Експлуатація 
машин та обладнання» для студентів 
спеціальності 208 «Агроінженерія» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 9 Дяченко Л.А., Петрик 

А.М. 

13.  
Навчально-методичний посібник 
«Фізична підготовка майбутніх 
працівників АПК» 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 10,5 

Марущак П.Д., 
Кузьмін В.В. 

14.  

Методичний посібник «Англійська 
мова (за професійним спрямуванням)» 
для студентів спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 6,3 Іванченко І.Г. 

15.  

Навчальний посібник «Творити – 
значить жити» для учнів 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, слухачів 
підготовчих курсів 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 7,3 Толочко С.В. Хомич 

В.І. 

16.  

Навчальний посібник «Історія України 
XX-початку XXI ст.» для студентів 
перших курсів усіх спеціальностей 
ОКР «Молодший спеціаліст» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 15,8 Шевченко Н.О. 

17.  

Українська мова (за професійним 
спрямуванням): навчальний посібник 
для студентів спеціальності:  
123 Комп’ютерна інженерія денної та 
заочної форм навчання  

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 19 Хомич В.І., Толочко 

С.В. 

18.  

Навчальний посібник «Захист 
Вітчизни. Основи медичних знань»  
для студентів ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 8,8 Павловська Л.М. 

19.  

Збірник диктантів та методичних 
матеріалів для підготовки до занять з 
дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» «Ніжин 
у людських долях» для студентів, 
ліцеїстів, учнів шкіл та слухачів 
підготовчих курсів  

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 8,6 Хомич В.І. 

20.  

Навчальний посібник «Вантажні 
автомобільні перевезення» для 
студентів спеціальності «Транспортні 
технології (автомобільний транспорт» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя  22,2 Горбач В.І.  

21.  

Навчальний посібник «Економіка 
підприємства» для студентів ОКР 
«Молодший спеціаліст» аграрних 
закладів освіти  

Ніжин:  
НДУ ім. М. Гоголя  9,1 Потопальська Н.В. 
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22.  

Навчальний посібник «Зарубіжна 
культура» з дисципліни 
«Культурологія»  для студентів 
коледжів, технікумів 

Ніжин:  
НДУ ім. М. Гоголя  15,6 Іванченко І.Г., 

Шевченко В.Г. 

23.  

Навчальний посібник з дисципліни 
«Електропривод сільськогосподарсь-
ких машин» для студентів ОКР 
«Молодший спеціаліст» спеціальності  
141 «Електроенергетика, 
електротехніка і електромеханіка» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 35,7 

Соломко Н.О., 
Синявський О.Ю., 
Савченко В.В. 

24.  

Навчальний посібник «Електроніка. 
Теорія і практика» (Частина ІІ) для 
студентів спеціальностей 123 
«Комп’ютерна інженерія», 151 
«Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології», 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 8.4 Якубінська Л.Г. 

25.  

Навчальний посібник з дисципліни 
«Основи автоматики» для студентів 
спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 17 

Климентовський Ю.А., 
Гладкий А.М., 
Івановський А.В. 

Методичні вказівки 

1.  

Звіт-щоденник про проходження 
переддипломної практики студентами 
спеціальності 123 «Комп’ютерна 
інженерія» 

Ніжин: 
ПП Лисенко М.М. 3,5 

Якубінська Л.Г., 
Кулик О.А., 
Романенко Т.В. 

2.  

Щоденник про проходження 
виробничої переддипломної практики 
студентами спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування»  

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 1,5 

Романенко Т.В., 
Потопальська Н.В., 
Федоренко Л.В. 

3.  

Робочий зошит для виконання 
практичних робіт з дисципліни  
«Технологія виробництва продукції 
рослинництва» для студентів 
спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 1,5 Лавська Н.В. 

4.  

Методичні  рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Основи агрономії» для студентів 
спеціальності 208 «Агроінженерія» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 2,4 Лавська Н.В. 

5.  

Методичні рекомендації до виконання 
та захисту курсових робіт з 
дисципліни «Фінансовий облік» для 
студентів спеціальності 5.03050901 
«Бухгалтерський облік»  

Ніжин: 
ПП Лисенко М.М. 2,3 Федоренко Л.В. 

6.  

Методичні рекомендації до виконання 
та захисту курсових робіт з 
дисципліни «Податкова система» для 
студентів спеціальності 5.03050901 
«Бухгалтерський облік»  

Ніжин: 
ПП Лисенко М.М. 2,3 

 
Ганяйло О.М., 
Федоренко Л.В. 
 

7.  Методичні вказівки до виконання Ніжин: 3,1 Дейнека С.М. 
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лабораторних робіт з дисципліни 
«Основи теплотехніки і гідравліки» 
для студентів спеціальності 208 
«Агроінженерія» 

НДУ ім. М.Гоголя 

8.  

Методичні рекомендації з дисципліни 
«Основи теплотехніки і гідравліки» 
для студентів спеціальності 208 
«Агроінженерія» заочної форми 
навчання 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 4,8 Дейнека С.М. 

9.  

Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Основи охорони праці» для студентів 
агротехнічних коледжів 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 5,4 Шкодин А.В. 

10.  

Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Гідропривід сільськогосподарської 
техніки» для студентів ОКР 
«Молодший спеціаліст» 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 7,9 Топчій С. І. 

11.  

Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи з дисципліни 
«Трактори і автомобілі» на тему 
«Тяговий розрахунок трактора та 
динамічний розрахунок автомобіля» 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 7,3 Топчій С.І.,  

Дяченко Л.А. 

12.  

Методичні рекомендації до виконання 
курсового проекту з дисципліни 
«Експлуатація машин та обладнання» 
для студентів ОКР «Молодший 
спеціаліст» 

Ніжин:  ПП 
Лисенко М.М. 6,25 Дяченко Л.А.,  

Петрик А.М. 

13.  Конспект лекцій з дисципліни 
«Електричні машини» 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 18,1 Кубрак Р.Д., 

Соломко Н.О 

14.  

Методичні рекомендації для 
самостійного та поглибленого 
вивчення теми «Повітряні лінії 
електропередач» з дисципліни 
«Монтаж електрообладнання і систем 
керування» 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 7,5 Соломко Н.О., 

Кубрак Р.Д. 

15.  

Методичні рекомендації для 
самостійного вивчення дисципліни 
«Організація міжнародних 
автомобільних перевезень» для 
студентів спеціальності «Транспортні 
технології (автомобільний транспорт)» 
ОКР «Молодший спеціаліст» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 2,93 

 
Карпенко Н.М. 
 

16.  

Методичні рекомендації для 
проходження переддипломної 
практики студентами спеціальності 
071 «Облік і оподаткування»  

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 2,75 

Романенко Т.В., 
Потопальська Н.В., 
Федоренко Л.В. 
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17.  
Методичні рекомендації до виконання 
практичних робіт з дисципліни 
«Комп’ютерна графіка»  

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 9,56 Іванов Є.К., 

 Федорина Т.П. 

18.  

Основи роботи з редактором формул 
MathType. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Комп’ютери та 
комп’ютерні технології» 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 3 Кулик О.А. 

19.  

Методичні рекомендації щодо 
виконання письмових робіт із 
дисципліни «Зарубіжна література» 
для студентів перших курсів коледжів, 
технікумів, які здійснюють підготовку 
на основі базової загальної середньої 
освіти 

Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя 2 Сидоренко Ю.О. 

20.  

Методичні рекомендації з дисципліни 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів 
спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 18,9 Толочко С.В., 

Хомич В.І. 

21.  

Методичні рекомендації з дисципліни 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів 
спеціальності 123 «Комп’ютерна 
інженерія» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 14,6 Толочко С.В., 

Хомич В.І. 

22.  

Методичні вказівки з дисципліни 
«Історія України» для підготовки до 
семінарських занять та самостійної 
роботи студентів, підготовка яких 
здійснюється на основі базової 
середньої освіти  

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 7,1 Шевченко Н.О. 

23.  

Методичні рекомендації для 
виконання краєзнавчого проекту з 
дисципліни «Історії України» для 
студентів ІІ курсів ОКР «Молодший 
спеціаліст» усіх спеціальностей 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 0,8 Шевченко В.Г. 

24.  
Методичні рекомендації для участі 
в роботі студентського наукового 
історико-краєзнавчого гуртка 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 1,3 Шевченко В.Г. 

Шевченко Н.О. 

25.  

Словник літературознавчих термінів 
для студентів ЗВО, які здійснюють 
підготовку фахівців на основі базової 
загальної середньої освіти 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 3,1 Кисла О.М. 

Шостка М.М. 
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26.  

Методичні рекомендації з дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) на тему 
«Сільськогосподарська техніка» для 
студентів спеціальності 208 
«Агроінженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 4,3 Дейкун П.В. 

27.  

Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Організація автомобільних 
вантажних перевезень» для студентів 
спеціальності 275 «Транспортні 
технології» (автомобільний транспорт)  

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 3 Горбач В.І.  

28.  

Конспект лекцій з  дисципліни 
«Математика» для студентів  
І-ІІ курсів спеціальностей,  
підготовка яких здійснюється на 
основі базової загальної середньої 
освіти 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 7,9 Демченко І.В. 

29.  

Методичні рекомендації до 
самостійної роботи з дисципліни 
«Вступ до фаху (спеціальності)» для 
студентів ОКР «Молодший 
спеціаліст»  

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 9,6 Литовченко О.В. 

30.  

Методичні рекомендації для 
самостійної роботи з дисципліни 
«Конструкційні електротехнічні 
матеріали» для студентів спеціальності 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 5,3 Падалка М.М. 

31.  

Конспект лекцій з дисципліни «Хімія» 
для студентів усіх спеціальностей, 
підготовка яких здійснюється на 
основі базової середньої освіти 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 7,1 Павловська Л.М. 

32.  

Методичні рекомендації до виконання 
практичних та самостійних робіт з 
дисципліни «Технічна механіка» для 
студентів спеціальності 208  
«Агроінженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 6,1 Дяченко Л.А. 

33.  

Збірник завдань для виконання 
графічних і самостійних робіт з 
дисципліни «Основи нарисної 
геометрії та інженерна графіка» для 
студентів спеціальності  
208  «Агроінженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 7,8 Приходько С.П. 
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34.  

Методичні рекомендації до виконання 
практичних робіт з дисципліни 
«Теорія електричних та магнітних кіл» 
для студентів спеціальності 123 
«Комп’ютерна інженерія» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 5,75 Олешко М.І. 

35.  

Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Загальна електротехніка з основами 
автоматики» для студентів денної та 
заочної форм навчання спеціальності  
208 «Агроінженерія»  

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 9,3 Шеїн Т.В. 

36.  

Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Периферійні пристрої» для студентів 
спеціальності  
123 «Комп’ютерна інженерія» 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 4,5 Орел О.В. 

37.  

Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт 
машин і обладнання» для студентів 
спеціальності  
208 «Агроінженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 15,6 Кириченко О.М. 

38.  

Методичні рекомендації до 
самостійного вивчення дисципліни 
«Машини і обладнання для 
тваринництва»  для студентів 
спеціальності 208 «Агроінженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 11,2 Кириченко О.М., 

Помазан М.Г. 

39.  

Звіт-щоденник для проходження 
навчальної практики з дисципліни 
«Сільськогосподарські машини» для 
студентів спеціальності  
208 «Агроінженерія» 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 7,9 Мошко В.В. 

40.  

Методичні рекомендації для 
самостійної підготовки з дисципліни 
«Захист Вітчизни» для студентів   
І курсів усіх спеціальностей, 
підготовка яких здійснюється на 
основі базової середньої освіти 

Ніжин: ПП 
Лисенко М.М. 5,5 Булавенко Ю.К. 

41.  

Методичні рекомендації «Методика 
підготовки занять та консультацій з 
теоретичного навчання» для слухачів 
курсів з підготовки кваліфікованих 
робітників 

Ніжин:  
НДУ ім. М.Гоголя 3,5 Мошко В.В. 

 
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)   
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№ 
з/п Назва роботи Рік 

видання Видавництво Кількість 
др. арк Автори 

1.  

Знаходження 
параметричних 
рівнянь ізотропних 
ліній за допомогою 
гіперболічних 
функцій та утворення 
мінімальних 
поверхонь  
 

2018 

Науковий вісник 
НУБіП України. 
Серія «Техніка та 
енергетика АПК» – 
К., 2018 
(фахове видання, 
РІНЦ, Index 
Copernicus, USJ) 

0,44 Пилипака С.Ф., 
Муквич М.М. 

2.  

Утворення  
мінімальних 
поверхонь за 
допомогою 
ізотропних ліній, які 
лежать на уявній 
поверхні обертання 
циклоїди 

2018 

Сучасні проблеми 
моделювання: зб. 
наук. праць / МДПУ 
ім. Б. Хмельницького,  
Мелітополь - 2018.– 
№ 11 (фахове 
видання) 

0,38 Пилипака С.Ф., 
Муквич М.М. 

3.  

Аналітичні залежності 
утворення ізотропних 
ліній на уявних 
поверхнях обертання 

2018 

Сучасні проблеми 
моделювання: зб. 
наук. праць / МДПУ 
ім. Б. 
Хмельницького,  
Мелітополь - 2018.– 
№ 12 (фахове 
видання) 

0,31 Пилипака С.Ф., 
Муквич М.М. 

4.  

Інформатизація 
діяльності органів 
державної влади 
 
 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя» Зб. 
наук. праць. –НУБіП 
України,  
м. Київ 

0,25 Романенко Т.В. 

5.  

Змішане навчання як 
інноваційний 
напрямок розвитку e-
learning 
 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя» Зб. 
наук. праць. –НУБіП 
України, 
м. Київ 

0,4 Кулик О.А., 
Ландик О.Г.  

6.  Використання 
великих даних в сфері 2018 Матеріали 

Міжнародної 0,13 Іванов Є.К., Кулик 
О.А. 
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транспорту   
 

науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя» Зб. 
наук. праць. –НУБіП 
України,  
м. Київ 

7.  
Роль сучасної освіти у 
розвитку студентів 
 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя» Зб. 
наук. праць. –НУБіП 
України,  
м. Київ 

0,3 Лавська Н.В., 
Шеїн Т.В. 

8.  

Використання 
ментальних карт в 
організації 
самостійної роботи 
студентів 

 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя» Зб. 
наук. праць. –НУБіП 
України, 
м. Київ 

0,5 Дейнека С.М. 

9.  

Розумне сільське 
господарство: 
використання 
BIGDATA в 
агросекторі  
 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції  
«Аграрна наука та 
освіта в ХХІ 
столітті: проблеми, 
перспективи та 
інновації України» // 
Зб. наук.пр. 
ВП НУБіП України 
«НАТІ», м. Ніжин 

0,44 
Іванов Є.К., 
Махмудов І.І., 
Демидко М.О. 

10.  

Можливість 
використання 
відкритих online 
курсів для 
формування 
готовності майбутніх 
фахівців у галузі 

2018 

Матеріали V 
Міжнародної 
наукової 
конференції 
«Цифрова освіта в 
природничих 
університетах» // 

0,25 Орел О.В., Іванов 
Є.К. 
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інформаційних 
технологій в коледжі  

Зб.наук.пр.  НУБіП 
України, м. Київ 

11.  

Особливості 
використання 
технологій е-навчання 
в освітньому процесі 
агротехнічних 
закладів 
 

2018 

Матеріали V 
Міжнародної 
наукової 
конференції 
«Цифрова освіта в 
природничих 
університетах» // 
Зб.наук.пр.  НУБіП 
України, м. Київ 

0,4 Калініченко А.О. 
Кулик О.А. 

12.  

 Можливості 
використання 
технології знаково-
контекстного 
навчання в аграрних 
навчальних закладах 

2018 

Збірник  наукових 
праць ХХХІХ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет- 
конференції 
«Вітчизняна наука 
на зламі епох: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку» // Зб. наук. 
пр.,  
м. Переяслав-
Хмельницький 

0,3 Дейнека С.М. 

13.  

Застосування 
проектної  методики в 
сучасній системі 
підготовки фахівців 
під час виконання 
курсових і дипломних 
проектів 
 
 

2018 
 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Розвиток аграрних 
закладів у сучасному 
освітньому 
просторі» //Зб. наук. 
пр. Заліщицького 
коледжу  
ім. Є.Храпливого 

0,2   Горбач В.І. 

14.  

Застосування методу 
гармонічної 
лінеаризації у аналізі 
розповсюдження 
вібрації у пластичних 
грунтах 
сільськогосподарського 
призначення 

2018 
 

Опір матеріалів і 
теорія споруд: 
Науково-технічний 
збірник. – К.:КНУБА  

1 
Дяченко Л.А., 
Човнюк Ю.В. 

 

15.  
Теплоізоляція та 
технологія утеплення 
стін фасадів будинків 

2018 

Збірник  наукових 
праць ХХХІХ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет- 
конференції 
«Вітчизняна наука 
на зламі епох: 
проблеми та 

0,25 Соломко Н.О., 
Олешко М.І. 
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перспективи 
розвитку» // Зб. наук. 
пр.,  
м Переяслав-
Хмельницький 

16.  

Компетенції: поняття і 
умови їх формування 
у студентів технічного 
профілю 

2018 

Збірник  наукових 
праць ХХХІХ 
Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Тенденції та 
перспективи 
розвитку науки та 
освіти в умовах 
глобалізації» // Зб. 
наук. пр.,  
м. Переяслав-
Хмельницький  

0,4 Дейнека С.М. 

17.  

Інноваційний 
розвиток аграрних 
підприємств 
 
 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Тенденції та 
перспективи 
розвитку науки і 
освіти в умовах 
глобалізації» // 
Зб. наук. праць. – 
м. Переяслав-
Хмельницький. 

0,4 Романенко Т.В. 

18.  

Сучасний стан 
матеріально-технічного 
забезпечення 
сільськогосподарських 
підприємств 

2018 

Матеріали V 
Міжнародної 
науково-технічної 
конференції 
«Крамаровські 
читання»// 
Зб.тез доповідей 
НУБіП України,  
м. Київ 

0,25 Лавська Н.В. 

19.  

Використання 
соняшника з активним  
приводом у роботі 
гідросівалки 

2018 

Матеріали V 
Міжнародної 
науково-технічної 
конференції 
«Крамаровські 
читання»// 
Зб.тез доповідей 
НУБіП України,  
м. Київ 

0,4 Дейнека С.М. 

20.  

Перспективи розвитку 
систем діагностування 
та моніторинг 
гідросистем 
сільськогосподарської 

2018 

Матеріали V 
Міжнародної 
науково-технічної 
конференції 
«Крамаровські 

0,25 Кириченко О.М. 
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техніки читання»// 
Зб.тез доповідей 
НУБіП України,  
м. Київ 

21.  

Метод проектів як 
один з елементів 
оптимізації 
екологічної освіти у 
ВНЗ I-II рівнів 
акредитації 
 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Освіта впродовж 
життя:соціальні 
запити, сучасні 
виклики та 
пріоритети в 
реалізації» //НАУ 
ННІ післядипломної 
освіти 

0,38 Савченко І.Є. 

22.  
Проблеми сучасної 
аграрної науки в 
Україні 

2018 

Матеріали VІ 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених і спеціалістів 
«Селекція, генетика 
та технології 
вирощування 
сільськогосподарськ
их культур» // Зб. 
наук.пр. 
Миронівського  
інс-ту пшениці  
ім. В.М. Ремесла., 
с. Центральне 

0,3 Лавська Н.В., Шеїн 
Т.В. 

23.  

Висів пророщеного 
насіння моркви за 
допомогою гідро 
сівалки 
 

2018 

Матеріали VІ 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених і спеціалістів 
«Селекція, генетика 
та технології 
вирощування 
сільськогосподарськ
их культур» // Зб. 
наук.пр. 
Миронівського  
інс-ту пшениці  
ім. В.М. Ремесла,  
с. Центральне 

0,3 Дейнека С.М. 

24.  

Сучасні моделі 
розвитку 
агропромислового 
виробництва: виклики 
та перспективи 
 

2018 

Матеріали 
Глухівського 
агротехнічного 
інституту ім. С.А. 
Ковпака Сумського 
НАУ // Зб. наук.пр.,  
м. Глухів 

0,4 Лавська Н.В. 
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25.  
Екологічні проблеми 
пов’язані з сучасною 
електроенергетикою 

2018 

Матеріали 
Глухівського 
агротехнічного 
інституту ім. С.А. 
Ковпака Сумського 
НАУ // Зб. наук.пр., 
м. Глухів 

0,3 Соломко Н.О. 
Олешко М.І. 

26.  

Пошук екологічно 
безпечних способів 
вироблення 
електроенергії  
 

2018 

Матеріали 
Глухівського 
агротехнічного 
інституту ім. С.А. 
Ковпака Сумського 
НАУ // Зб. наук.пр., 
м. Глухів 

0,18 Олешко М.І. 
Соломко Н.О. 

27.  

Шляхи розвитку 
агропромислового 
сектору 
України 

2018 

Збірник  наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний 
розвиток аграрної 
сфери: інженерно-
економічне 
забезпечення» //Зб. 
наук.пр., 
м. Тернопіль 

0,3 Федоренко Л.В. 

28.  
Віртуальна 
реальність – минуле, 
теперішнє і майбутнє 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний 
розвиток аграрної 
сфери: інженерно-
економічне 
забезпечення»// 
Зб.наук.пр.,  
м. Тернопіль 

0,13 Кулик О.А. 

29.  

Середовище 
статистичних 
обчислень R: 
переваги i недоліки  

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний 
розвиток аграрної 
сфери: інженерно-
економічне 
забезпечення» 
//Зб.наук.пр., 
м. Тернопіль 

0,19 Іванов Є.К. 

30.  
Передпосівний 
обробіток насіння 
овочевих культур 

2018 
Збірник  наукових 
праць ІV 
Міжнародної 

0,5 Дейнека С.М. 
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методом 
барботування за 
допомогою 
гідросівалки 

науково-практичної 
конференції 
«Овочівництво і 
баштанництво: 
історичні аспекти, 
сучасний стан, 
проблеми і 
перспективи 
розвитку» // Зб. наук. 
пр., с. Крути 

31.  

Морально-етичні 
принципи та життєві 
орієнтири Василя 
Стуса як людини та 
поета 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
Комунікативний 
дискурс: наукова 
рецепція та 
стилістика 
перекладу // 
Зб.наук.матер.,  
м. Київ 

0,2 Кисла О.М., 
Шостка М.М. 

32.  

Інноваційні технології 
в енергопостачання 
сільськогосподарських 
підприємств 

2018 

Збірник  наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
НУБіП України 
«Цілі сталого 
розвитку третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про 
життя»//НУБіП 
України, м. Київ 

0,25 Соломко Н.О. 
Олешко М.І. 

33.  

Відтворення 
прозопопеї у 
художньому перекладі 
(на матеріалі 
українського 
перекладу роману 
Е.Берджеса 
«Механічний 
апельсин»)   
 

2018 

Збірник наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя»// 
НУБіП України,  
м. Київ  

0,1 Дейкун П.В. 

34.  

Метод змішаного 
навчання (blended 
learning) на заняттях 
іноземної мови у 
закладах вищої освіти  
 

2018 

Збірник наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя»// 

0,3 Іванченко І.Г., 
Колесник Т.П. 

 100 



НУБіП України,  
м. Київ 

35.  

Ніжинське технічне 
училище в умовах 
української революції 
1917-1921 рр.  

2018 

Збірник наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя»// 
НУБіП України,  
м. Київ 

0,2 Шевченко В.Г., 
Шевченко Н.О. 

36.  

Впровадження 
децентралізації на 
основі досвіду 
європейських країн 

2018 

Збірник наукових 
праць ІV  
Всеукраїнської 
Інтернет-
конференції на тему: 
«Світ аграрних 
професій: історія, 
сучасність, 
майбутнє» // ВСП 
«Рівненський 
коледж» НУБіП 
України,  м. Київ 

0,31 Соломко Н.О. 
 

37.  

Навчально-виробничі 
практики як одна з 
найважливіших 
складових навчального 
процесу ВНЗ 

2018 

Збірник наукових 
праць ІV  
Всеукраїнської 
Інтернет-
конференції на тему: 
«Світ аграрних 
професій: історія, 
сучасність, 
майбутнє» // ВСП 
«Рівненський 
коледж» НУБіП 
України,  м. Київ 

0,31 Олешко М.І. 

38.  
Інтерактивні методи 
навчання економічних 
дисциплін 

2018 

Збірник  наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Менеджмент 
результативної 
трансформації 
аграрної сфери 
економіки України» 
//Зб. наук.пр., 
м. Тернопіль 

0,3 Федоренко Л.В. 
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39.  

Педагогічні умови 
формування 
екологічної культури 
студентів-аграрників 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Сучасна соціально-
економічна 
система:парадигми 
завдання і 
тенденції» // 
Зб.наук.пр.  
ВП НУБіП України 
«НАТІ», м. Ніжин 

0,31 Савченко І.Є. 

40.  

Аналітичний опис 
ізотропних ліній на 
поверхні уявного 
циліндра та побудова 
мінімальних 
поверхонь 

2018 

Тези доповідей XX 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
проблеми 
геометричного 
моделювання» // Зб. 
наук.пр. МДПУ ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Мелітополь 

0,9 Пилипака С.Ф., 
Муквич М.М. 

41.  

Знаходження 
параметричних 
рівнянь  ізотропних 
ліній, які лежать на 
уявній поверхні 
обертання циклоїди 
 

2018 

Тези доповідей XX 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Сучасні проблеми 
геометричного 
моделювання» // Зб. 
наук.пр. МДПУ ім. 
Б.Хмельницького, 
Мелітополь  

0,19 Муквич М.М., 
Пилипака С.Ф. 

42.  

Physical Education 
Teachers’ Perspectives 
in a Changing World: 
From Future Studies to 
New Physical Culture  
 

2018 

Філософія і 
космологія. 
Іnternational Society 
of Philosophy and 
Cosmology (ISPC), 
Volume 20 

0,4 Толочко С.В. 

43.  

Modern trends in the 
development of the US 
teachers’ skills in the 
system of postgraduate 
pedagogical education   

2018 Kwartalnik Naukowy 
Nr. 1(23)/2018 0,4 Толочко С.В. 

44.  

Innovative technologies 
of learning  foreign  
languages  in  
postgraduate  education   

2018 

Ключові питання 
наукових досліджень 
у сфері педагогіки та 
психології у ХХІ ст.: 

0,3 Толочко С.В., 
Колесник Т.П. 
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збірник тез наукових 
робіт учасників 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції – Львів: 
ГО «Львівська 
педагогічна 
спільнота», Ч. 2.  

45.  

Модернізація поняття 
«наукова школа» в 
післядипломній освіті 
для сталого розвитку. 
Модернізація 
освітньої системи: 
світові тенденції та 
національні 
особливості 

2018 

Збірник матеріалів  
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Модернізація 
освітньої системи: 
світові тенденції та 
національні 
особливості»  
м. Каунас 

0,3 Толочко С.В. 

46.  

Модернізація 
методологічної 
компетентності 
викладачів у системі 
післядипломної освіти 
для майбутнього 

2018 

Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету,  
випуск 151 

0,4 Толочко С.В. 

47.  

Нові тенденції у 
підготовці фахівців 
аграрного профілю у 
країнах Європи 

2018 

Збірник матеріалів 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Аграрна наука та 
освіта в XXІ 
столітті: проблеми, 
перспективи та 
інновація».  
ВП НУБіП України 
«НАТІ», м. Ніжин 

0,4 Іванченко І.Г. 

48.  

Оновлення моделі 
педагогічної  професії 
в післядипломній 
освіті для сталого 
розвитку 

2018 

Освіта впродовж 
життя: соціальні 
запити, сучасні 
виклики та 
пріоритети в 
реалізації // Праці 
наук.-практ. конф.,  
м Київ 

0,6 Толочко С.В. 
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49.  

До історії становлення 
студентського 
самоврядування в 
Україні 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Особливості 
формування 
соціально-активної  
та професійної 
особистості в 
закладах освіти»// 
НДУ ім. М.Гоголя,  
м. Ніжин 

0,4 Шевченко Н.О 

50.  

Використання 
трансформації 
вилучення під час 
відтворення змісту 
англомовних статей 
БІ-БІ-СІ українською 
мовою 

2018 

Збірник матеріалів 
XXXIV Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Тенденції та 
перспективи 
розвитку науки і 
освіти  в умовах 
глобалізації»,  
Переяслав-
Хмельницький 

0,4 Дейкун П.В. 

51.  

Авторська картина 
світу і дійсність: 
«Надсат» у перекладі 
українською (на 
матеріалі творчості 
Е.Берджеса) 

2018 

Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової інтернет-
конференції 
«Тенденції та 
перспективи 
розвитку науки і 
освіти в умовах 
глобалізації»,  
м. Переяслав-
Хмельницький 

0,4 Дейкун П.В. 

52.  

Didital technologies of 
learning foreign 
languages in 
postgraduate education 

2018 

XVI 
Miedzynarodowej 
Konferencji Rzeszow. 
«Edukacja – technika 
– informatyka». 
Wydzialu 
Pedagogicznego 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

0,4 Толочко С.В., 
Колесник Т.П. 
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53.  

Modern trends in the 
development of the US 
teachers skills in the 
system of postgraduate 
pedagogical education 

2018 

XVI 
Miedzynarodowej 
Konferencji Rzeszow. 
«Edukacja – technika 
– informatyka». 
Wydzialu 
Pedagogicznego 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

0,3 Толочко С.В. 

54.  

Діалектизми як 
етнокод духовного 
світу українців (на 
матеріалі роману 
Мирослава Дочинця 
«Горянин»)  
 

2018 

Збірник ХХVІІ 
Міжнародної 
наукової 
конференції ім. 
проф. Сергія Бураго 
// Київ 

0,2 Хомич В.І., Кайдаш 
А.М. 

55.  

Сучасна українська 
молодіжна періодика 
в медіалінгвістичному 
просторі 

2018 

Сборник материалов 
XIV Международной 
конференции 
«Карские чтения. 
Славянский мир и 
национальная 
речевая культура в 
современной 
коммуникации»: сб. 
науч. тр., Гродно: 
ГрГУ 

0,2 Хомич В.І., Кайдаш 
А.М. 

56.  

Закономірності 
функціонування 
міфологічних 
структур у художній 
творчості (на 
матеріалі української 
літератури): 
теоретико-
методологічні основи 
вивчення 

2018 

Scince and education 
a new dimention. 
Pedogogics and 
Psycology. №VI (66)  

0,3 Сидоренко Ю.О. 

57.  
Нова система оцінки 
економічного 
розвитку країн 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр. - 
м. Ніжин 

0,4 Романенко Т.В. 
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58.  Непроста історія 
біорізноманіття 2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,25 Микула О.С. 

59.  

Шляхи підвищення 
ефективності 
сільськогосподарськог
о виробництва 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,4 Лавська Н.В. 

60.  

Інтерактивні методи 
навчання при 
підготовці 
спеціалістів технічних 
напрямків 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,15 Приходько С.П. 

61.  

Соціально-економічні 
проблеми закріплення 
молодих фахівців в 
аграрному 
виробництві 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Потопальська Н.В. 

62.  Інтермодальні 
перевезення вантажів 2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 

0,2 Горбач В.І. 
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освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

63.  

Розв’язування 
фізичних задач як 
одна зі складових 
практичного 
компоненту 
дисципліни «Фізика» 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,31 Новіков М.Г.  

64.  

Вікові особливості 
першокурсників як 
чинник їх фізико-
математичної 
підготовки до 
навчання у системі 
вищої освіти 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,31 Демченко І. В. 

65.  

Аспекти формування 
математичної 
компетентності 
майбутніх спеціалістів 
з механізації 
сільського 
господарства 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,31 Петриченко Н.Г. 

66.  

Метод проектів як 
один з елементів 
оптимізації 
екологічної освіти у 
ВНЗ I-II рівнів 
акредитації 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 

0,38 Савченко І.Є. 
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//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

67.  

Роль проектних 
технологій при 
підготовці техніків-
механіків 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,25 Кириченко О.М. 

68.  

Привод активного 
робочого органу 
сільськогосподарської 
машини 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Топчій С.І. 

69.  

Використання 
програмного продукту 
Cisco Packet Tracer в 
освітньому процесі 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,4 Ландик О.Г. 

70.  
Розвиток сфери 
відкритих даних в 
Україні 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,19 Іванов Є.К. 

71.  
Hyperloop – 
фантастика чи 
реальність 

2018 
Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 

0,19 Кулик О.А. 
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науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

72.  
Застосування кейс-
технології при 
вивченні інформатики 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,19 Орел О.В. 

73.  

Розвиток творчого 
мислення у студентів 
при вивченні 
електроніки  

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,13 Якубінська Л.Г. 

74.  

Формування 
національно-
патріотичного 
виховання 
студентської молоді 
на заняттях з 
дисциплін «Захист 
Вітчизни» та 
«Фізична культура» 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Булавенко Ю.К. 

75.  

Вплив шкідливих 
звичок (куріння, 
алкоголю, наркотиків) 
на здоров'я 
студентської молоді 
та шляхи формування 
здорового способу 
життя 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 

0,25 Кузьмін В.В 
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професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

76.  

Значення професійно-
прикладної фізичної 
підготовки для 
майбутніх працівників 
АПК  

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Марущак П.Д. 

77.  Інноваційні технології 
фізичного виховання  2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин:  

0,25 Чередник С.А. 

78.  

Академічна 
мобільність як фактор 
інтеграції України у 
світовий освітній 
простір 

Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Шевченко Н.О. 

79.  
Навчання за 
кордоном: переваги та 
недоліки 

Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Іванченко І.Г. 
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80.  

Трудовий кодекс як 
майбутній регулятор 
найманої праці в 
оцінці профспілок 

Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Грабовецький О.І. 

81.  

Нестандартні заняття 
як одна із форм 
мотивації навчальної 
діяльності студентів 

Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Кисла О.М. 

82.  
Гра як засіб мотивації 
студентів до вивчення 
англійської мови 

Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Колесник Т.П. 

83.  

Сучасні можливості 
досліджень родинних 
історій періоду Другої 
світової війни 

Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Шевченко В.Г. 

84.  

Реалізація проблемної 
технології на заняттях 
з дисципліни 
«Українська 
література» 

Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 

0,3 Шостка М.М. 
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освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

85.  Здоров'я людини та 
його критерії Ніжин 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Дейкун П.В. 

86.  

Стан та перспективи 
розвитку 
вітчизняного ринку 
біогазових станцій 

2018 
 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 
Кліментовський Ю.А 
Соломко Н.О. 
 

87.  

Екологічні проблеми, 
які викликані 
сучасною 
електроенергетикою 
 

2018 
 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Соломко Н.О. 

88.  

Економія 
електроенергії в 
освітлювальних 
установках 

2018 
 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 

0,3 
Концур В.В.,  
Соломко Н.О. 
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//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

89.  

Ефективність 
застосування 
енергозберігаючих 
ламп і вплив їх на 
здоров’я людини 

2018 
 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Олешко М.І. 

90.  

Переваги 
впровадження Stem-
освіти для студентів 
агротехнічних 
коледжів 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,15 Дейнека С.М. 

91.  

Використанням 
інформаційних 
технологій для 
оптимізація 
виробничих процесів 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
Ніжин 

0,3 Романенко Т.В. 

92.  

Використання 
хмарних технологій в 
процесі вивчення 
дисциплін 
економічного 
спрямування 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 

0,4 Ландик О.Г. 
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технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

93.  
Правові основи 
кібербезпеки в 
Україні 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,25 Кулик О.А. 

94.  
Люди з чіпами під 
шкірою. Хто вони і як 
їм живеться. 

 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,19 Кочур Д.О. 

95.  

Суперкомп’ютери як 
інструмент науково-
технічного розвитку в 
Україні 

 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,19 Калініченко А.О. 

96.  
Сучасні 
напівпровідникові 
матеріали 

 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 

0,19 Якубінська Л.Г. 
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розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

97.  

Використання 
системи комунікації 
між автомобілями для 
керування 
транспортним 
потоком на 
перехрестях 

 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

 Іванов Є.К., 
Орел О.В. 

98.  Актуальність аграрної 
реформи в Україні 2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Лавська Н.В. 

99.  

Економічна освіта в 
Україні: сутність, 
основні проблеми та 
шляхи їх вирішення 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,5 Федоренко Л.В. 
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100.  
Інноваційний 
розвиток підприємств 
у економіці України 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,5 Федоренко Л.В. 

101.  

Проблеми та 
перспективи розвитку 
автомобільного 
транспорту України 

2018  

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Дяченко Л.А. 

102.  
Інвестиції як фактор 
інноваційного 
розвитку регіону 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Потопальська Н.В. 

103.  

Перспективи розвитку 
системи управління 
діяльністю 
підприємства в 
умовах економічної 
нестабільності 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 

0,2 
Карпенко Н.М., 
Баралей І.А. 
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логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

104.  
Діагностика 
несправностей 
автомобіля 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Карпенко Н.М., 
Скалозуб О.М. 

105.  

Можливості 
використання мережі 
Інтернет в 
транспортній 
логістиці 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 
Дяченко Л.А., 
Романенко О.С. 
 

106.  
Проблеми і рішення 
сучасної транспортної 
логістики в Україні 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 
Дяченко Л.А., 
Дощенко Є.Л. 
 

107.  Проблеми розвитку 2018 Збірник наукових 0,2 Петрик А.М.,  
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транспортної 
інфраструктури 
України 

праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

Ємець А.О.  

108.  

Стратегічний план 
розвитку 
автомобільного 
транспорту та 
дорожнього 
господарства на 
період до 2020 року 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Петрик А.М., 
Скалозуб О.М.  

109.  
Транспорт і 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Карпенко Н.М., 
Махов О.І.  

110.  
Характеристика 
транспортних 
перевезень 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 

0,2 Горбач В.І. 
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інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» //  
Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

111.  
Економічні 
протистояння України 
і Росії 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаціних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // Зб. 
наук.пр.- 
м. Ніжин  

0,12 Шевченко Н.О. 

112.  

Розвиток 
транспортної 
логістики в умовах 
глобалізації 
економічного 
простору 

Ніжин 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // Зб. 
наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Дейкун П.В. 

113.  Історія виникнення 
логістичного напряму Ніжин 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // Зб. 
наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Іванченко І.Г. 

114.  П’ятий вид 
транспорту 2018 Збірник наукових 

праць 0,2 Потопальська Н.В., 
Махов О.І. 
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HYPERLOOP: ідея і 
реальність 

Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

115.  

Гібридна силова лінія 
для перевезень на 
далекі відстані 
автомобілями Volvo 
Trucks 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Коваль В.А. 
Карпенко Н.М. 

116.  
Проблеми розвитку 
мережі автомобільних 
доріг в Україні 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Карпенко Н.М., 
Прокопенко В.С.  

117.  

Мультимодальна 
логістика: практика 
управління витратами 
і якістю сервісу 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 

0,2 Карпенко Н.М. 
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технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

118.  Електронна система 
збору плати за проїзд 2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Петрик А.М., 
Прокопенко В.С.  

119.  Моя майбутня 
професія 2018 

 Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Горбач В.І.,  
Ємець А.О.  

120.  
Еволюційні стадії 
розвитку логістики в 
підприємстві 

2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,2 Горбач В.І., 
Ємець А.О.  

121.  Історія організації 
дорожнього руху 2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 

0,2 Горбач В.І., 
Палій Д.М.  
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науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

122.  Автобуси 
майбутнього 2018 

Збірник наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» // 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин  

0,2 Петрик А.М., 
Ченцова Д.І.  

123.  
Екологічні проблеми 
та способи їх 
вирішення 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Цілі 
сталого розвитку 
третього 
тисячоліття: виклики 
для університетів 
наук про життя» Зб. 
наук. праць. – 
НУБіП України,  
м. Київ 

0,3 Павловська Л.М. 

124.  

Проблеми енергетики 
і зміна структури 
народногосподарськог
о використання 
вуглеводневої 
сировини 

2018 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Тенденції та 
перспективи 
розвитку науки і 
освіти в умовах 
глобалізації» // 
Зб. наук. праць., 
м. Переяслав-
Хмельницький 

0,4 Павловська Л.М. 

125.  Роль освіти, науки та 
виробництва у 2018 Збірник  наукових 

праць 0,4 Павловська Л.М. 
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формуванні 
професіоналізму 
фахівця 

Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Роль 
освіти, науки та 
виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

126.  

Використанням 
інформаційно-
комунікативних 
технологій в аграрній 
освіті 

2018 

Збірник  наукових 
праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку обліку, 
логістики та 
інформаційних 
технологій в 
контексті 
євроінтеграції» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Павловська Л.М. 

127.  
Роль освіти протягом 
життя в самореалізації 
особистості 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних  і 
науково-
педагогічних 
працівників, 
науковців та 
молодих учених 
«Роль освіти, науки 
та виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця»  
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,3 Павловська Л.М. 

128.  

Особливість 
нанесення розмірів 
при виконанні 
робочих креслеників 
деталей по 
складальному 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних  і 
науково-
педагогічних 
працівників, 
науковців та 
молодих учених 
«Роль освіти, науки 

0,25 Приходько С.П. 
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та виробництва у 
формуванні 
професіоналізму 
фахівця»  
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

129.  

Обгрунтування 
параметрів 
конструкції спарених 
кривошипно-
повзунних механізмів 
з рекупераційним 
приводом 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні 
проблеми розвитку 
аграрного сектору 
України» 
//Зб. наук.пр.- 
м. Ніжин 

0,44 Кулик О.А. 

 
Кількість статей, опублікованих у міжнародних виданнях (крім видань  [43] 
Кількість статей, опублікованих у міжгалузевих виданнях у власному [8] 
Кількість статей, опублікованих у вузівських виданнях  закладі) [13] 

 
 

Таблиця 4.  
Тези доповідей  

(у міжнародних, міжгалузевих, вузівських виданнях (крім видань у власному 
закладі)   

№ 
з/п Назва публікації 

Рік 
виданн

я 
Видавництво Кільк. 

др. арк 

Автори, співавтори 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Особливості управління 
підприємством в 
сучасних ринкових 
умовах господарювання 

2018 

Матеріали V 
міжвузівської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку аграрної 
економіки України», 
м. Боярка 

0,19 Романенко Т.В., 
Костюченко А.А. 

2.  

Вплив інформатизації та 
комп’ютеризації с.г. 
підприємств на успішне 
господарювання 

2018 

Матеріали V 
міжвузівської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку аграрної 
економіки України», 
м. Боярка 

0,2 Лавська Н.В., 
Лавський В.О. 

3.  

Основні механізовані 
роботи при вирощуванні 
озимої пшениці в умовах 
Лісостепу  

2018 

Матеріали V 
міжвузівської 
студентської науково-
практичної 

0,2 Лавська Н.В. 
Максименко С.С. 
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конференції 
«Перспективи 
розвитку аграрної 
економіки України», 
м. Боярка 

4.  
Використання 
екологічно безпечної 
продукції в світі 

2018 

Матеріали V 
міжвузівської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку аграрної 
економіки України», 
м. Боярка 

0,2 Лавська Н.В., 
Савченко М.В. 

5.  
Інновації в розвитку 
сільськогосподарських 
консультаційних служб 

2018 

Матеріали VІІ 
міжвузівської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
економіки, обліку та 
фінансів України», м. 
Ірпінь 

0,2 Романенко Т.В., 
Болобан О.С. 

6.  

Страховий захист 
пасажирів від нещасних 
випадків на транспорті – 
проблеми та шляхи 
вирішення 

2018 

Матеріали VІІ 
міжвузівської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
економіки, обліку та 
фінансів України», м. 
Ірпінь 

0,2 Романенко Т.В., 
Романенко О.С. 

7.  
Наслідки зміни облікової 
ставки національного 
банку 

2018 

Матеріали 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку економічної 
системи в умовах 
сучасних 
євроінтеграційних 
процесів»,  
м. Бобровиця 

0,18 Романенко Т.В., 
Романенко О.С. 

8.  

Використання 
логістичного підходу в 
управлінні ресурсами 
підприємства 

2018 

Матеріали 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку економічної 
системи в умовах 
сучасних 
євроінтеграційних 
процесів»,  

 

Потопальська Н.В.,  
Ікальчик Н.М.  
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м. Бобровиця 

9.  
Шляхи розвитку 
агропромислового 
сектору України 

2018 

Збірник  наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний розвиток 
аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення»,   
м. Бережани  

0,5 Федоренко Л.В., 
Ікальчик Н.М. 

10.  
Роль інформаційних 
технологій у сучасному 
житті суспільства 

2018 

Збірник  наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний розвиток 
аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення», 
м. Бережани  

0,5 Федоренко Л.В., 
Антоненко А.Г. 

11.  
Біотехнології у 
виробництві та 
суспільному житті 

2018 

Збірник  наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний розвиток 
аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення»,   
м. Бережани  

0,3 Федоренко Л.В., 
Карлов Д.І. 

12.  

Використання сучасних 
інформаційних 
технологій в 
інноваційній підготовці 
фахівців з обліку та 
аудиту 

2018 

Збірник  наукових 
праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний розвиток 
аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення»,   
м. Бережани  

0,4 Федоренко Л.В., 
Болобан О.С. 

13.  
Математика в 
бухгалтерському обліку 
 

2018 

Матеріали 
міжвузівсько-
шкільної студентсько-
учнівської науково-
пошукова 
конференції. «Весняні 
наукові читання 2018. 
«Природничо-
математичні науки у 
моїй майбутній 
професії та житті»,  
м. Бобровиця 

0,25 Ікальчик Н.М., 
Демченко І.В. 
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14.  Математика в професії 
бухгалтера  2018 

Матеріали 
міжвузівсько-
шкільної студентсько-
учнівської науково-
пошукова 
конференції. «Весняні 
наукові читання 2018. 
«Природничо-
математичні науки у 
моїй майбутній 
професії та житті»,  м. 
Бобровиця 

0,25 Петриченко Н.Г., 
Болобан О.О. 

15.  

Педагогічні умови 
формування екологічної 
культури студентів-
аграрників 

2018 

Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції «Робота з 
науково-обдарованою 
молоддю: проблеми та 
перспективи»,  
м. Чернігів 

0,25 Савченко І.Є., 
Костюченко А. 

16.  

Результати моніторингу 
птахів міста Ніжин 
протягом лютого-першої 
половини березня 2018 
року 

2018 

Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
конференції молодих 
науковців «Сучасні 
проблеми 
природничих наук»,  
м. Ніжин 

0,25 
Микула О.С., 
Мельник О.А., 
Кукушкін А.С.  

17.  Огляд птерилографічних 
джерел літератури 2018 

Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
конференції молодих 
науковців «Сучасні 
проблеми 
природничих наук» , 
м. Ніжин  

0,25 Микула О.С., 
Костенко О.О.  

18.  
  
Первоцвіти листяних 
лісів в околиці Ніжина 

2018 

Матеріали 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції  
«Первоцвіти – 
сьогодення і 
майбутнє» //  
м. Прилуки  

0,25 

Микула О.С., 
Мельник О.А., 
Кукушкін А.С.  
 

19.  
Весняні перлини-
первоцвіти парків 
Ніжина 

2018 

Матеріали 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції  
«Первоцвіти – 
сьогодення і 
майбутнє» //  
м. Прилуки   

0,31 
Микула О.С., 
Костенко О.О. 

20.  Досвід децентралізації 
влади в швеції 2018 

Збірник наукових 
праць ІV  
Всеукраїнської 

0,31 Соломко Н.О., 
Скрипка А.В. 
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Інтернет-конференції 
«Світ аграрних 
професій: історія, 
сучасність, 
майбутнє», м. Рівне  

21.  Практична методика 
візуальної оцінки ґрунту 2018 

Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
«Аграрна наука та 
освіта в ХХІ столітті: 
проблеми,  
 перспективи та 
інновації», м. Ніжин  

0,2 Дяченко Л.А., 
Талаш Я.М. 

22.  

Сучасний стан 
організації 
автомобільно-
залізничних перевезень 
вантажів в Україні 

2018 

Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
«Аграрна наука та 
освіта в ХХІ столітті: 
проблеми,  
 перспективи та 
інновації», м. Ніжин  

0,2 Дяченко Л.А., 
Побрусило В.В. 

23.  
Конструктивні 
особливості біогазових 
установок в АПК 

2018 

Збірник тез доповідей 
72-ої науково-
практичної 
конференції студентів 
«Енергозабезпечення, 
електротехнології, 
електротехніка та 
інтелектуальні 
управляючі системи в 
АПК», м. Київ 

0,1 Соломко Н.О., 
Самовтор А.В. 

24.  Видобуток сланцевого 
газу в США 2018 

Збірник тез доповідей 
72-ої науково-
практичної 
конференції студентів 
«Енергозабезпечен-ня, 
електротехнології, 
електротехніка та 
інтелектуальні 
управляючі системи в 
АПК»,  м. Київ 

0,1 Соломко Н.О., 
Скрипка А.В. 

25.  Способи видобутку 
сланцевого газу 2018 

Збірник тез доповідей 
72-ої науково-
практичної 
конференції студентів 
«Енергозабезпечення, 
електротехнології, 
електротехніка та 
інтелектуальні 
управляючі системи в 

0,1 Соломко Н.О., 
Мельник В.О. 
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АПК», м. Київ 

26.  
Використання пасивного 
сонячного опалення й 
геліосистем 

2018 

Збірник тез доповідей 
72-ої науково-
практичної 
конференції студентів 
«Енергозабезпечення, 
електротехнології, 
електротехніка та 
інтелектуальні 
управляючі системи в 
АПК»,  м. Київ 

0,1 Олешко М.І., 
Ніколаенко В.Я. 

27.  
Як енергозберігаючі 
технології можуть 
впливати на екологію  

2018 

Збірник тез доповідей 
72-ої науково-
практичної 
конференції студентів 
«Енергозабезпечення, 
електротехнології, 
електротехніка та 
інтелектуальні 
управляючі системи в 
АПК», м. Київ 

0,1 Олешко М.І., 
Філоненко В.В. 

28.  
The interactive learning 
technologies in a modern 
digital education 

2018 

Proceedings of XХIV 
International scientific 
conference – XXI 
century science. «From 
theory to practice». 
Morrisville, Lulu Press 

0,32 Orel O.V.,  
Kovalenko N.M.  

29.  
The investigation of 
mobile computers 
relevance  

2018 

Proceedings of XХXI 
International scientific 
conference «Science of 
the future». Morrisville, 
Lulu Press 

0,32 Orel O.V.,  
Petrushko S.V.  

30.  

Інноваційний розвиток 
підприємств в умовах 
економічної 
нестабільності 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,23 Романенко Т.В., 
Паскевич А.О. 

31.  Банк – структурна ланка 
кредитної системи 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,18 Романенко Т.В., 
Костюченко Ю.А. 

32.  
Інформаційна безпека як 
складова державної 
інформаційної політики 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 

0,2 Романенко Т.В., 
Полонець К.П. 
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конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

33.  Криптовалюта 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Романенко Т.В., 
Спірідонов Д.С. 

34.  
Роль аграрного сектору в 
розвитку національної 
економіки 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Лавська Н.В., 
Демиденко М.К. 

35.  
Сучасна техніка для 
виробництва кукурудзи 
на зерно 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Лавська Н.В., 
Савченко Д.О. 

36.  
Економічна безпека 
розвитку банківської 
установи 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,5 Федоренко Л.В., 
Коханенко М.С. 

37.  
Історія виникнення та 
розвитку 
вітроенергетики 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 
Приходько С.П., 
Попович А.В. 
 

38.  
Можливості 
автоматизації сільського 
господарства 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 
Приходько С.П., 
Плакса Д.О. 
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39.  

Мовнокомунікативна 
компетенція майбутніх 
фахівців із комп’ютерної 
інженерії 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Толочко С.В., 
Лавський В.О. 

40.  

Роль та особливості 
англійської мови в 
процесі Інтернет 
комунікацій 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,18 Іванченко І.Г., 
Лесковець А.І. 

41.  
Проблеми сучасної 
електроенергетики та 
електромеханіки 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 
Дейкун П.В., 
Доценко Д.В., 
Кот В.С. 

42.  
Соціологічне 
дослідження «Ставлення 
до святкових днів» 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Колесник Т.П., 
Ікальчик Н.М. 

43.  

Необхідність вивчення 
іноземних мов 
студентами у закладах 
вищої освіти 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,25 Дейкун П.В., 
Романенко О.С. 

44.  
Проблема ідентифікації 
аграрного права України 
 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,3 Грабовицький О.І., 
Болобан О.С. 

45.  

Творчість на заняттях з 
дисципліни «Українська 
література» та поза ними 
 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 

0,22 Шостка М.М., 
Романенко О.С. 
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«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

46.  
Особливості вживання 
мови в соціальних 
мережах 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Іванченко І.Г., 
Єгорова С.О. 

47.  Цікаві факти про 
англійську мову 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,3 Іванченко І.Г., 
Ткаченко В.В. 

48.  Субкультури 
Великобританії 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,3 Колесник Т.П., 
Болобан О.С. 

49.  Розвиток електромобілів: 
історія і сучасність 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,3 Дейнека С.М., 
Запорожченко О.О. 

50.  
Економія електроенергії 
в освітлювальних 
установках 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,25 Романенко О.С.,  
Новіков М.Г. 

51.  
Роль математики в 
розвитку людства 
 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 
Демченко І.В.,  
Романенко О.,  
 Андреєв А.  

52.  Транспорт і транспортні 2018 Збірник матеріалів 0,19 Демченко І.В., 
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технології всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

Дощенко Є. 

53.  Значення математики 
для майбутніх фахівців 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Демченко І.В. 
Шевченко М. 

54.  

Інформаційні технології 
у виробництві  
 
 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Петриченко Н.Г., 
Наполова Б. 

55.  Економічний розвиток 
України 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Петриченко Н.Г., 
Кізім А.,  

56.  Компетентнісний підхід 
у сучасній освіті 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Костенко О., 
Петриченко Н.Г. 

57.  
Утилізація відходів як 
один із шляхів 
екологізації виробництва 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 
Савченко І.Є., 
Ікальчик Н.М. 
 

58.  Вплив побутової хімії на 
людський організм 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 

0,19 Савченко І.Є., 
Чмир К. 
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конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

59.  
Біоритми та їх вплив на 
психолого-фізиологічний 
стан людини 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Савченко І.Є., 
Чеверда А. 

60.  

 
 
 
Дистанційний 
моніторинг лісових площ 
Ніжинського району 
  
 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 
Микула О.С., 
Глущенко Я.А., 
Кукушкін А.С. 

61.  

Результати 
дистанційного 
моніторингу площі 
зелених насаджень  
міста Ніжина 
 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 
Микула О.С., 
Горбатко А.М., 
Кукушкін А.С. 

62.  

Шляхи і заходи щодо 
збільшення чисельності 
та поліпшення охорони 
птахів 
 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Микула О.С., 
Мельник О.А. 

63.  
Зміна технічного стану 
машин в процесі 
експлуатації 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Кириченко О.М., 
Галета Б.М. 

64.  

Технологічні методи 
підвищення надійності 
деталей машин і 
обладнання 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Кириченко О.М., 
Тавлуй О.В. 
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65.  

Підвищення 
зносостійкості деталей та 
вузлів 
сільськогосподарської та 
транспортної техніки 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин  

0,2 Кириченко О.М., 
Шкаєв Д.О. 

66.  

Забезпечення безпеки 
дорожнього руху, 
охорони праці, 
протипожежної безпеки 
на автотранспорті 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин  

0,15 Шкодин А.В., 
Петенко В.П. 

67.  Використання роботів на 
тваринницьких фермах 2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Ікальчик М.І., 
Руденко О.М. 

68.  Практична методика 
візуальної оцінки ґрунту 2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,25 Дяченко Л.А., 
Талаш Я.П. 

69.  Енергетичі проблеми та 
шляхи їх вирішення 

2018 
 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,15 
Соломко Н.О., 
Мельник В.О., 
Семирозум Ю.О. 

70.  
Самонесучі ізольовані 
дроти: переваги та 
недоліки 

2018 
 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Соломко Н.О., 
Іваненко І.І. 

71.  
Енергозбереження з 
використанням 
теплових насосів 

2018 
 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 

0,15 Соломко Н.О., 
Філоненко В.О. 
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«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

72.  
Історія створення 
джерел світла 

 

2018 
 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,12 Соломко Н.О., 
Дідіченко О.О. 

73.  

Державна програма 
підвищення рівня 
безпеки дорожнього 
руху в Україні на період 
до 2020 року 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Прокопенко В.С., 
Горбач В.І. 

74.  Річковий транспорт 
України 2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Горбач В.І., 
Лисенко  Б.І.  

75.  ДТП та їх класифікація 2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Горбач В.І., 
Ємець А.О.  

76.  
Перспективи розвитку 
автомобільних 
перевезень у світі 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Скалозуб О.М., 
Карпенко Н.М. 

77.  Комфортність 
перевезення пасажирів 2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Петрик А.М., 
Перепечай І.  

78.  Види пасажирського 2018 Матеріали 0,2 Петрик А.М., 
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транспорту Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

Коваль В.  

79.  
Перспективи 
покращення 
міжнародних маршрутів 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Карпенко Н.М., 
Перепечай І.  

80.  
Перспективні напрямки 
розвитку пасажирських 
перевезень 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Петрик А.М., 
Махов О.  

81.  

Перспективи 
використання 
безготівкової оплати 
проїзду в пасажирському 
транспорті 

2018 

Матеріали 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018. Сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Петрик А.М., 
Скалозуб О.  

82.  
Жінки, що вплинули на 
розвиток інформаційних 
технологій  

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Іванов Є.К., 
Проценко Ю.В. 

83.  
Парадигма MapReduce 
для роботи з великими 
даними  

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Іванов Є.К., 
Шостак О.С.  

84.  
Концепції використання 
Інтернету речей в 
освітньому процесі  

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 

0,19 Іванов Є.К., 
Коваленко Н. 
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конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

85.  

Використання 
комп’ютерних 
технологій на 
виробництві 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,13 Якубінська Л.Г.,  
Опанасенко Р.В. 

86.  Альтернативні джерела 
енергії 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,13 Якубінська Л.Г., 
Кошель А.І. 

87.  Новинки в електроніці 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,25 Якубінська Л.Г., 
Шостка В.В. 

88.  Ілон Маск – геній 
сучасності 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,25 Кулик О.А., 
Остапець А.А. 

89.  Штучний інтелект та 
його застосування 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,19 Кулик О.А., 
Філяк Н.П. 

90.  
Особливості 
функціонування 
платформи Steam 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,13 Кулик О.А.,  
Бова В.В. 
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91.  Квантовий комп’ютер та 
його застосування 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,25 Кулик О.А., 
Горбатко А.М. 

92.  Мережеві системи 
України 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,15 Ландик О.Г., 
Гунько К.О. 

93.  Зимові Паралімпійські 
ігри 2018 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,18 Марущак П.Д., 
Кошель А.І. 

94.  Футбол-як цікавий вид 
спорту 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,16 Марущак П.Д., 
Мороз М.С. 

95.  Здоровий спосіб життя 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Чередник С.А., 
Дощенко Є.Л. 

96.  
Вплив куріння, алкоголю 
та наркотиків на 
здоров’я людини 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

0,2 Кузьмін В.В., 
Перепечай І.В. 

97.  Проблеми використання  
вуглеводневої сировини 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
студентської науково-

0,18 Павловська Л.М, 
Яковенко В.В. 
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практичної 
конференції 
«Студентська наука – 
2018: сьогодення та 
майбутнє», м. Ніжин 

98.  
Проблеми внутрішньої 
міграції в Україні: «села-
міста» 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,19 
Савченко І.Є., 
Кошовий С.В. 
 

99.  

Особливості 
застосування 
комп’ютерних 
технологій для 
автоматизації 
бухгалтерського обліку 
на підприємствах 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,23 Романенко Т.В., 
Антоненко А.Г. 

100.  
Культура ділового 
спілкування майбутніх 
обліковців 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,2 Толочко С.В., 
Колоша В.В. 

101.  
Економічне 
протистояння України і 
Росії 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,22 Шевченко Н.О. 

102.  

Розвиток транспортної 
логістики в умовах 
глобалізації 
економічного простору 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 

0,3 Дейкун П.В. 
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«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

103.  
Правове забезпечення 
інформаційної безпеки в 
Україні 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,25 Грабовецький О.І., 
Шевченко М.В. 

104.  

Сучасний стан та 
проблеми 
функціонування 
фондових бірж в Україні  

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,19 Романенко Т.В., 
Болобан О.С. 

105.  

Сучасний фінансовий 
стан підприємства та 
перспективи його 
розвитку 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,18 Романенко Т.В., 
Коханенко М.П. 

106.  
Фінансовий ринок 
України, проблеми та 
перспективи розвитку 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,2 Романенко Т.В., 
Лиштван Д.М. 

107.  Розвиток аграрних 
господарств в Україні 2018 Збірник матеріалів 

всеукраїнської 0,2 Лавська Н.В., 
Костенко О.О. 
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науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

108.  
Фінансове забезпечення 
аграрного сектору 
України 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,2 Лавська Н.В., 
Чеверда А.М. 

109.  
Оцінка та перспективи 
інформаційних систем 
бухгалтерського обліку 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,3 Федоренко Л.В., 
Афоніна Д.В. 

110.  
Перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку в 
Україні 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,3 Федоренко Л.В., 
Семенченко Д.О. 

111.  
Економічний зміст та 
завдання обліку праці і її 
оплати 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,3 Федоренко Л.В., 
Болобан О.С. 
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112.  Сучасні проблеми 
розвитку економіки 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,3 Федоренко Л.В., 
Городничий І.Г. 

113.  
Економічні проблеми 
України в 2018 році: 
відновлення чи стагнація 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,3 Федоренко Л.В., 
Кізім А.Є. 

114.  
Сучасні проблеми 
економічного розвитку 
України 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,3 Федоренко Л.В., 
Мельник О.А. 

115.  
Що таке 5G і як мережі 
нового покоління 
змінять світ 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

0,19 Ландик О.Г., 
Шостак О.С. 
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116.  Основи інформаційної 
безпеки у світі 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Кулик О.А.,  
Стець К.О. 

117.  Найбільша хакерська 
атака в історії 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Кулик О.А., 
Маркович І.О. 

118.  
Реалізація штучного 
інтелекту та наслідки 
його застосування  

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Кулик О.А., 
Примаченко К.В. 

119.  Робот СОФІЯ 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 
Кулик О.А., 
Лаврінець К.П. 
 

120.  Модинг як стиль дизайну 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 

 
Кулик О.А., 
Прокопенко Д.В. 
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технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

121.  
Технології створення та 
застосування штучного 
інтелекту 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 
Кулик О.А.,  
Новосад Д.В. 
 

122.  
Вклад жінок в розвиток 
комп’ютерних 
технологій 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Кулик О.А., 
Мусієнко М.Г. 

123.  Автомобілі майбутнього  2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Кулик О.А., 
Брязкало О.Ю. 

124.  Надійність засобів 
захисту інформації 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Бадьоріна Л.М., 
Малишев О.В. 

125.  
Підвищення 
ефективності пошукової 
оптимізації сайту 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 

 Бадьоріна Л.М., 
Новицький  Є.Я. 
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обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

126.  

Застосування штучного 
інтелекту для 
кібербезпеки сучасних 
компаній 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Орел О.В.,  
Лавський В.О. 

127.  Мови програмування 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Орел О.В.,  
Лавський В.О. 

128.  
Використання хмарного 
середовища Google для 
навчання 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Орел О.В.,  
Проценко Ю.В. 

129.  
Тунельний діод – 
елемент комп’ютерної 
електроніки 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Якубінська Л.Г., 
Гунько К.О. 

130.  Охоронні системи на 
прикладі AJAX 2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 

 Якубінська Л.Г., 
Опанасенко Р.В. 
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«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

131.  
«Розумне місто» та 
інтернет речей: топ-5 
рішень 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Якубінська Л.Г., 
Коваленко Н.М. 

132.  

Рукавичка, що дозволяє 
відчути форму об’єктів у 
віртуальній реальності та 
передача віртуальних 
запахів людині 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Кочур Д.О., 
Петрушко С.В. 

133.  
Роботи-медузи будуть 
досліджувати морські 
глибини 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Кочур Д.О., 
Терещенко О.В. 

134.  
Альтернативні 
операційні системи для 
комп’ютера 

2018 

Збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

 Калініченко А.О., 
Гунько К.О. 

135.  Великі прориви в області 
комп’ютерних 2018 Збірник матеріалів 

всеукраїнської  Калініченко А.О., 
Понирко А.С. 
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технологій науково-практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, логістики та 
інформаційних 
технологій в контексті 
євроінтеграції»,  
м. Ніжин 

136.  
Синтез сульфаматів 
Мангану (ІІ), Хрому 
(ІІІ)» 

2018 

Збірник матеріалів до 
ХХ Української 
конференції з 
неорганічної хімії до 
100-річчя заснування 
Національної академії 
наук України за 
участю закордонних 
учених ,м. Дніпро, 
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет» 

 
Максін В.І., 
Стандритчук О.З., 
Литовченко О.В. 

137.  Механік майбутнього – 
вимоги часу 2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,19 Кириченко О.М. 

138.  

Шляхи підвищення 
ефективності 
сільськогосподарського 
виробництва 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Лавська Н.В.  

 

139.  Візуальна оцінка грунту 2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,22 Дяченко Л.А. 

140.  

Альтернативна 
енергетика та її 
застосування на 
сучасному етапі в 
Україні 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,18 Дейнека С.М. 

141.  Нарисна геометрія та 
інженерна графіка у 2018 Збірник матеріалів 

міжвузівської 0,2 Приходько С.П. 
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фундаментальній освіті 
сучасного інженера 

науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

142.  

Тенденції розвитку 
технологій відновлення 
циліндро-поршневої 
групи сучасних двигунів 
внутрішнього згорання 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 Савченко М.І. 

143.  Виготовлення деталей з 
металевих порошків 2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,19 Падалка М.М. 

144.  

Дослідження та 
профілактика 
виробничого 
травматизму в АПК 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,22 Шкодин А.В. 

145.  
Акумуляторна паливна 
система COMMON RAIL  
та тенденції її розвитку  

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,16 
Кириченко О.М., 
Демиденко М.К. 

146.  
Сонячна та вітрова 
енергетика: переваги і 
недоліки  

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,17 
Дейнека С.М.,  
Мороз М.С. 

147.  
Ефективність 
використання 
твердопаливних котлів  

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Дейнека С.М., 
Квятковський В.Р. 

148.  
Мінімізація обробітку 
ґрунту в системі  захисту 
ґрунтів 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 

0,22 
Мошко В.В., 
Литвинченко М.С. 
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тисячоліття», 
м. Ніжин 

149.  Вирощування органічної 
гречки в Україні 2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Приходько С.П., 
Поправка М.В.   

150.  
Вітчизняна та зарубіжна 
грунтооброблювальна 
техніка 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,22 
Лавська Н.В., 
Резвін К.Р. 

151.  

Впровадження 
передових технологій  по 
роздаванню кормів на 
свинофермі 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,22 
Ікальчик М.І., 
Савченко М.В. 

152.  

Особливості та 
перспектива розвитку 
газобалонного 
обладнання ДВЗ 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Кириченко О.М., 
Максименко С.С. 

153.  
Органічне виробництво 
сільськогосподарської 
продукції 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Приходько С.П., 
Нагорний І.С. 

154.  

Комп’ютерна 
діагностика, як складова 
технічного сервісу 
автотракторної техніки 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,22 
Кириченко О.М., 
Галета Б.О. 

155.  
Класифікація тракторів 
та тенденції її 
розширення 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,18 
Кириченко О.М., 
Тавлуй О.В. 
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156.  Зварювання алюмінію 
аргоном 2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Падалка М.М., 
Романенко О.С.   

157.  
Значення та місце 
діагностування в системі 
ТО 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,22 
Кириченко О.М., 
Савченко М.В. 

158.  Логістичні концепції 
оптимізації рівня сервісу 2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Падалка М.М., 
Дощенко Є.Л. 

159.  

Перспективи розвитку 
систем діагностування та 
моніторинг гідросистем 
сільськогосподарської  
техніки 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,18 
Савченко М.І., 
Нестеренко В.І. 

160.  Цукрова промисловість в 
Україні 2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,19 
Петрик А.М., 
Гришкевич Д. Г. 

161.  

Вимоги щодо безпеки 
при експлуатації 
сільськогосподарської 
техніки 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,2 
Шкодин А.В., 
Савченко Д.О. 

162.  

Техніка та технології для 
виробництва зерна в 
умовах зростання посуш-
ливості клімату 

2018 

Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

0,22 
Петрик А.М., 
Савченко М.В. 

163.  
Загальні вимоги безпеки 
виробничих процесів в 
АПК 

2018 
Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково-практичної 

0,2 
Шкодин А.В., 
Вербовський М.С. 
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конференції 
«Інженер третього 
тисячоліття», 
м. Ніжин 

164.  

Використання базових 
знань з 
експериментальної 
фізики для 
подальшого вивчення 
фахових дисциплін  

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Новіков М.Г. 

165.  

Радянська модернізація 
Ніжинського технічного 
училища в роки НЕПУ 
(1921-1928 рр.) 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Шевченко В.Г.   

166.  
Інструктажі водіїв – 
запорука безпечного 
руху транспорту   

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Горбач В.І. 

167.  
Застосування наноантен 
для обігріву приміщень 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 

0,18 Залозний Р.В 
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фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

168.  

Естетичне виховання 
студентів як невід’ємний 
компонент дисципліни 
«Культурологія» 

2018/ 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Іванченко І.Г. 

169.  
Суржик і діалекти: 
засмічення мови та її 
окраса 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Кисла О.М., 
Шостка М.М.   

170.  Роль освіти в житті 
молоді 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Кириченко О.М. 

171.  
Емоційне вигорання та 
способи його подолання 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 

0,2 Колесник Т.П. 
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горизонти» 
м. Ніжин 

172.  

Напрямки підвищення 
економічної 
ефективності 
сільськогосподарського 
виробництва 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Лавська Н.В. 

173.  

. Джерела з життя і 
творчості В.О. 
Сухомлинського в 
українському сегменті 
мережі  INTERNET 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Петриченко Н.Г 

174.  

Проблеми та 
перспективи аграрного 
сектору економіки 
України 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Федоренко Л.В. 

175.  

Куренівська трагедія: 
маловідома техногенна 
катастрофа 1961 року 
 

2018/ 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 

0,2 Шевченко Н.О. 
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м. Ніжин 

176.  

Забезпечення якості 
вищої освіти в Україні: 
проблеми та перспективи 
вирішення 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Шеїн Т.В. 

177.  

Аспекти формування 
особистості засобами 
гумору і сатири в 
літературі 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Шостка М.М., 
Кисла О.М. 

178.  

Концептуальні засади 
формування 
екологічного управління 
в Україні 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Павловська Л.М. 

179.  

Особливість нанесення 
розмірів при виконанні 
робочих креслеників 
деталей по складальному 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Приходько С.П. 
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180.  

Про перспективи 
роботизації молочних 
ферм 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Іванов Є.К. 

181.  
Сучасні безпровідні 
технології 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Калініченко А.О. 

182.  Starlink Space Х 
 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Кочур Д.О. 

183.  

Вплив новітніх 
комп’ютерних 
технологій на четверту 
промислову революцію 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Кулик О.А. 
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184.  

Основні форми оздоровчої 
фізичної культури та їх 
вплив на функціональний 
стан організму людини 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Марущак П.Д. 

185.  
Основні компоненти 
здорового способу життя 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Чередник С.А. 

186.  
Стан розвитку ринку 
електромобілів України 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Дейнека С.М. 

187.  
Біогазова альтернатива 
розвитку АПК України 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Кліментовський 
Ю.А., Соломко 
Н.О. 
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188.  

Економічний підхід до 
проектування та 
управління освітленням, 
адміністративних споруд 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Концур В.В., 
Соломко Н.О. 

189.  

Енергоаудит – перший 
крок до 
енергоефективності 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Кубрак Р.Д. 

190.  

Комп’ютерні технології 
в атоматизації 
виробничих процесів 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Ландик О.Г. 

191.  

Ефективність 
спалювання часток 
соломи та солом’яних 
гранул у теплових 
пунктах 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Олешко М.І. 
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192.  

Екологічні аспекти 
сучасного 
енергозбереження 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Соломко Н.О. 

193.  

Актуальність 
виробництва та 
застосування біогазу 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Соломко Н.О., 
Олешко М.І. 

194.  

Основні етапи 
становлення і розвитку 
теоретичних основ 
електротехніки в Україні 
(перша половина ХХ ст.) 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Шеїн Т.В. 

195.  Інновації в метрології   
 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Якубінська Л.Г. 
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196.  

Стан та перспективи 
розвитку конструкцій  
ґрунтообробних  машин 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Мошко В.В. 

197.  

Формування та розвиток 
ринку органічної 
продукції 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Потопальська Н.В. 

198.  

Пристрій для зупинки 
двигуна внутрішнього 
згоряння мобільної 
машини 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Топчій С.І. 

199.  

Проблеми викладання 
дисциплін «Безпека 
життєдіяльності» та 
«Основи охорони праці» 
у ВП НУБіП України 
«Ніжинський 
агротехнічний коледж» 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 Шкодин А.В. 
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200.  

Сучасні тенденції 
розвитку транспортно-
логістичних систем 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 Карпенко Н.М. 

201.  

ALTER EGO  – 
Пристрій, що читає 
думки  
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Якубінська Л.Л., 
Проценко Ю.В.   

202.  

Роль міжнародних 
організацій у формуванні 
екологічної свідомості 
суспільства   
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Савченко І.Є., 
Горбатко А.М. 

203.  
Вибір палива для 
твердопаливних котлів  
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Дейнека С.М., 
Бондаренко В.В. 
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204.  
Гіподинамія – хвороба 
ХХІ століття  
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Чередник С.А., 
Дощенко Є.Л. 

205.  
Засоби індивідуального 
та колективного в АПК 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Шкодин  А.В., 
Зінченко В.В. 

206.  

Шляхи удосконалення 
господарювання в 
аграрному секторі  
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Лавська Н.В., Кізім 
А.Є. 
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207.  
Хто розумніший: людина 
чи машина? 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Калініченко А.О., 
Коваленко Н.М. 

208.  
Експериментальні види 
спорту в сучасному світі  
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Марущак П.Д., 
Кошель А.І. 

209.  

Сучасний підхід до 
модернізації систем 
механізації автомобіля 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Дейнека С.М., 
Савченко Д.О. 

210.  

Лишайники як 
індикатори чистого 
повітря 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти», м. Ніжин 

0,2 
Микула О.С., 
Шевченко М.В. 
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211.  

Нова «електронна 
шкіра» з функцією 
самовідновлення 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Якубінська Л.Г., 
Шостак О.С. 

212.  

Місце і роль 
сільськогосподарського 
виробництва в економіці 
України 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Лавська Н.В., 
Афоніна Д.В. 

213.  

Історична правда та 
легенди собору святого 
Миколая Чудотворця 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Шевченко В.Г., 
Афоніна Д.В. 

214.  

Особливості 
застосування 
електронних платежів 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Федоренко Л.В., 
Болобан О.С. 
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215.  

Покоління Z: 
особливості, можливості 
та проблеми 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Колесник Т.П., 
Болобан О.С. 

216.  

Трагедія України: 
концтабори та масове 
знищення людей. 
Голокост. 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Шевченко В.Г., 
Вакуленко М.М. 

217.  
Стереотипи, їх роль в 
житті  людини і 
суспільства 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Савченко І.Є., 
Горбатко А.М. 

218.  
Сучасний стан 
економіки України 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Федоренко Л.В., 
Городничий І.Г. 
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219.  Gap year 
 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Іванченко І.Г., 
Єгорова С.І. 

220.  

Організація 
профорієнтаційної 
роботи в європейських 
школах 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Іванченко І.Г.,  
Клочко А.В. 

221.  
Інформаційні технології 
в суспільстві 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Романенко Т.В., 
Ікальчик Н.М. 

222.  
Цифрова економіка 
України 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Федоренко Л.В., 
Ікальчик Н.М. 
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223.  

Історія та сучасність 
Свято-Вознесенської 
церкви 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Шевченко В.Г., 
Кізім А.Є. 

224.  
Ніжинський храм Святої  
Покрови 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Шевченко В.Г., 
Костенко О.О. 

225.  

Особливості міграційних 
процесів на території 
Європи 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Савченко І.Є., 
Пасіка Є.О. 

226.  

Соціальна мобільність 
населення у сучасній 
Україні 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Савченко І.Є., 
Романенко О.С. 
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227.  
Роль хімії у розв’язанні 
енергетичної проблеми 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Павловська Л.М., 
Динько А.К. 

228.  
Роль математики в 
логістиці 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Демченко І.В., 
Дощенко Є.Л. 

229.  

Фізичні закони як 
теоретична основа 
функціонування засобів 
автоматизації 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Новіков М.Г., 
Овчарик А.І. 

230.  

Попередження 
забруднення довкілля 
при використанні 
органічних речовин в 
побуті 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Павловська Л.М., 
Ольховик В.М. 
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231.  

Роль математичної 
підготовки в навчанні 
майбутніх фахівців 
технічних 
спеціальностей 
 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Петриченко Н.Г., 
Плакса Д.С. 

232.  

Деякі фізичні явища, 
покладені в основу 
автоматизації 
виробничих процесів 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Новіков М.Г., 
Петренко О.В. 

233.  

Застосування фізичних 
величин в роботі 
датчиків 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Новіков М.Г., 
Ситник М.О. 

234.  

Види реальностей, 
створених за допомогою 
комп’ютерних систем 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Кулик О.А., 
Войтенко І.О. 
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235.  
Промисловий інтернет 
речей 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Кулик О.А., 
Жадько В.О. 

236.  
Інформатика, управління 
та штучний інтелект 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Дейкун П.В., Жила 
Д.Ю. 

237.  
Штучний інтелект. Благо 
чи зло? 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Якубінська Л.Г., 
Коваленко Н.М. 

238.  
Комп'ютерні технології: 
що далі? 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Кочур Д.О., 
Лавський В.О. 
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239.  
Сфери застосування 
штучного інтелекту 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Калініченко А.О., 
Опанасенко Р.В. 

240.  

Використання сервісів 
Web 2,0 в освітньому 
процесі 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Орел О.В. 

241.  

Перспективи 
використання 
логістичних роботів для 
доставки товарів 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Іванов Є.К., 
Перепечай І.В. 

242.  

Чому операційна 
система Linux 
залишається популярною 
зараз? 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Калініченко А.О., 
Проценко Ю.В. 
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243.  

Хімічний склад 
комп’ютера і що з цим 
робити 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Кулик О.А., 
Савостьянова Т.С. 

244.  

Впровадження 
інформаційних 
технологій в освіті 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Калініченко А.О., 
Шостак О.С. 

245.  Здоровий спосіб життя 
 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Марущак П.Д., 
Бондаренко В.В. 

246.  

Стан та напрями 
вдосконалення системи 
підготовки фахівців для 
фізичного виховання і 
спорту 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Кузьмін В.В., 
Махов О.І. 
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247.  

Фізична культура – як 
інструмент формування 
здорового способу життя 
студентської молоді 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Кузьмін В.В., 
Перепечай І.В. 

248.  

Отримання водню з 
відходів кукурудзи і 
соняшника 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Олешко М.І., 
Василенко А.А. 

249.  

Застосування зворотного 
водопостачання з метою 
ресурсозбереження 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Залозний Р.В., 
Горбатко О.В. 
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250.  

Використання 
газогідратів як 
альтернативних джерел 
енергії 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Соломко Н.О., 
Іваненко І.І. 

251.  

Енергозберереження із 
застосуванням 
термогенератора 
вихрового типу 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Залозний Р.В., 
Кунах Є.М. 

252.  Обробка металів тиском 
 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Падалка М.М., 
Мороз М.С. 

253.  

Застосування сучасних 
економічних джерел 
світла в системах 
освітлення 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти», м. Ніжин 

0,2 
Соломко Н.О., 
Мельник В.О. 
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254.  

Ефективність 
використання біогазових 
установок 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Дейнека С.М., 
Слаутинський Е.В. 

255.  

Використання 
світлодіодних 
енергозберігаючих ламп 
для освітлення 
приміщень 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Олешко М.І., 
Фурса Ю.В. 

256.  
Новітні технології в 
сільському господарстві 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Дейнека С.М., 
Будник М.Д. 

257.  
Пристрій для зупинки 
двигуна 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Топчій С.І., 
Гордієнко О.В. 
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258.  

Технології ремонту та 
технічного 
обслуговування 
двигунів, які працюють 
на газовому пальному 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Кириченко О.М., 
Гришкевич Д.Г. 

259.  Дискові знаряддя 
 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Мошко В.В., 
Демиденко М.К. 

260.  

Новітні технології в 
кузовному ремонті 
автомобілів 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Кириченко О.М., 
Демиденко М.К. 

261.  

Комбіновані 
ґрунтообробні агрегати у 
сучасному виробництві 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Лавська Н.В., 
Зінченко В.А. 
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262.  

Передпродажне технічне 
обслуговування 
сільськогосподарської 
техніки 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Кириченко О.М., 
Клименко В.О. 

263.  

Стан та проблеми 
розвитку малого і 
середнього 
підприємництва на 
Чернігівщині 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Потопальська Н.В., 
Лавський В.О. 

264.  

Тенденції розвитку 
вітчизняних та 
зарубіжних сівалок 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Мошко В.В., 
Максименко С.С. 

265.  

Зберігання та переробка 
сільськогосподарської 
продукції в сучасних 
умовах 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Приходько С.П., 
Поправка М.В. 
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266.  Система мащення дизеля 
 2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Топчій С.І., 
Савченко Д.О. 

267.  

Умови експлуатації та 
ремонт пневматичних 
шин автотракторної 
техніки 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Кириченко О.М., 
Савченко М.В. 

268.  

Інноваційні технології в 
сільськогосподарському 
виробництві 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Кириченко О.М., 
Тавлуй О.В. 
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269.  Дрони у сфері логістики 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Карпенко Н.М., 
Прокопенко В.С. 

270.  

Проблеми впливу на 
організм людини транс-
жирів 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Савченко І.Є., 
Купрієнко О.В. 

271.  

Вплив на здоров’я 
людини забруднення 
природного складу 
довкілля 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Приходько С.П., 
Нагорний І.С. 

272.  

Травматизм в 
агропромисловому 
комплексі 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти», м. Ніжин 

0,22 
Шкодин А.В., 
Чеверда А.М. 
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273.  

Напрямки розвитку 
транспортної логістики в 
Україні 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Іванов Є.К., 
Мелащенко О.М. 

274.  
Прилади контролю та 
фіксації порушень 
правил дорожнього руху 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Дейнека С.М.,  
Перевера О.А. 

275.  

Про перспективи 
використання водневого 
палива на транспорті 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,22 
Іванов Є.К., 
Прокопенко В.С. 
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276.  

Історія розвитку 
автомобільного 
транспорту в Німеччині 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,19 
Приходько С.П., 
Мороз М.С. 

277.  
Транспортна система 
Німеччини 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 
Горбач В.І., 
Романенко О.С. 

278.  
Бюджетне фінансування 
держави 
 

2018 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів  
«Формування 
професіоналізму 
фахівця – нові 
горизонти» 
м. Ніжин 

0,2 Романенко Т.В. 

Кількість тез доповідей, опублікованих у міжнародних видання          [9] 
Кількість тез доповідей, опублікованих у міжгалузевих виданнях  [20] 
Кількість тез доповідей, опублікованих у вузівських виданнях    [20] 
Кількість тез доповідей, перекладених на іноземну мову       [ – ] 
 

Інформація про науково-дослідну  роботу студентів: 
Загальна кількість студентів стаціонарного відділення,  
які мають у звітному році наукові публікації                                                     [306] 
Кількість студентів, які виступили у 2018 р. з доповідями на конференціях на рівні: 
НУБіП України                            [8] 
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Додаток 2 
10. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 
Таблиця 1. 

Аналіз забезпеченості дисциплін і спеціальностей, з яких ведеться підготовка 
фахівців, підручниками та навчальними посібниками 

К
од

и 
сп

ец
іа

ль
но

ст
і 

Назва спеціальності 

Процент забезпеченості 
підручниками 

С
оц

іа
ль

но
-

гу
м

ан
іт

ар
ні

 
ди

сц
ип

лі
ни

 

За
га

ль
но

-
сп

ец
іа

ль
ні

 
ди

сц
ип

лі
ни

 

Ф
ах

ов
і 

ди
сц

ип
лі

ни
 

ОКР “Молодший спеціаліст” 

208 
(5.10010201) 

Агроінженерія 
(Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва) 

100 99,83 99,8 

141 
(5.10010102) 

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 
(Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі)  

100 99,81 98,81 

071 
(5.03050901) 

Облік і оподаткування 
(Бухгалтерський облік) 100 99,7 100 

123 
(5.05020201) 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 
(Монтаж, обслуговування засобів і система 
автоматизації технологічного виробництва) 

100 99,4 99,1 

123 
(5.05010201) 

Комп’ютерна інженерія 
(Обслуговування комп’ютерних систем і 
мереж)  

100 99,7 99,2 

275 
(5.07010102) 

Транспортні технології (автомобільний 
транспорт) 
(Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті) 

100 100 99,8 

 
Таблиця 2. 

Перелік дисциплін спеціальностей, не забезпечених у повному обсязі  
підручниками та посібниками  

№ 
з/п 

Назва 
спеціальності Дисципліна Забезпеченість, 

% 
1 2 3 

ОКР “Молодший спеціаліст” 
1.  123 Комп’ютерна 

інженерія 
(5.05010201 
«Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж») 

Алгоритми і методи обчислень 65  
2.  Технічний сервіс ЕОМ 87 
3.  

Основи програмної інженерії 92 

4.  071 Облік і Казначейська справа 72 
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5.  оподаткування 
(5.03050901 
«Бухгалтерський облік») 

Кооперація в сфері АПК 60 

6.  141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 
(5.10010102 «Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в 
агропромисловому 
комплексі») 

Технічні засоби зв’язку  83 

7.  275 Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт) 
(5.07010102 «Організація 
перевезень і управління 
на автомобільному 
транспорті») 

Транспортна географія 76 
8.  Транспортно-експедиційна робота   83 
9.  

Основи енергозбереження 80 
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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 2018 р. 
 
 

№ з/п Назва конференції Дата 
проведення 

1.  Науково-методичний практичний семінар «Інноваційні освітні 
технології навчання та викладання у закладах вищої освіти» 

31 січня  
2018 року 

2.  Науково-методичний практичний семінар «Виховання як 
провідний фактор розвитку і формування особистості» 

01 лютого 
2018 року 

3.  Науково-методичний практичний семінар «Якісна освіта – 
стандарт нового покоління» 

14 лютого  
2018 року 

4.  Круглий стіл «Українська діаспора у світі та національні 
меншини в Україні: збереження мови, звичаїв, традицій» 

21 лютого 
2018 року 

5.  Студентська науково-практична конференція «Видатні 
представники рідного краю» 

01 березня  
2018 року 

6.  Круглий стіл «Жінки-математики» 13 березня 
2018 року 

7.  Круглий стіл «Водні ресурси міста Ніжина та Ніжинського 
району: стан, проблеми, перспективи» 

20 березня  
2018 року 

8.  Круглий стіл «НУБіП України: від сільськогосподарського 
відділення до національного університету» 

28 березня  
2018 року 

9.  Міжвузівська науково-практична конференція  
«Герої моєї родини» 

08 травня 
2018 року 

10.  Тиждень студентської науки - 2018 14-18 травня  
2018 року 

11.  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
«Студентська наука – 2018. Сьогодення та майбутнє» 

15 травня 
 2018 року 

12.  Семінар-тренінг «Дослідження особливостей самооцінки 
особистості» 

16 травня 
 2018 року 

13.  

Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і 
науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених 
«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 
професіоналізму фахівця» 

29-30 травня 
2018 року 

14.  Семінар-тренінг з підвищення педагогічної майстерності класних 
керівників 

28 серпня 
2018 року 

15.  Семінар «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі 
людьми, експлуатації дитячої праці» 

17 жовтня 
2018 року 

16.  
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних 
технологій в контексті євроінтеграції» 

31 жовтня 
2018 року 

17.  Міжвузівська науково-практична конференція «Інженер третього 
тисячоліття» 

19 листопада 
2018 року 

18.  
Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних, 
науково-педагогічних працівників та студентів «Формування 
професіоналізму фахівця – нові горизонти» 

05 грудня  
2018 року 
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Кількість участей  штатних ПП у роботі: 

1. Конференцій, проведених: 
- за межами ВП                                                                                     [  136 ]; 
- безпосередньо у закладі                                                                                     [   63  ]; 

2. Міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарах далекого зарубіжжя             [  5   ];      
3. Всеукраїнських конференцій, семінарів                                                 [ 109 ]; 
4. Обласних та районних конференціях, семінарах                                      [  22 ]. 

 
Таблиця 2. 

Інформація про наукові конференції, семінари в інших організаціях,  
у яких приймали участь працівники ВП  

 

19.  Круглий стіл, присвячений 70-річчю Загальної декларації прав 
людини «Реалізація прав людини у світі і в Україні» 

11 грудня  
2018 року 

№ з/п Назва конференції 
Назва організації, 

яка проводила  
конференцію 

Дата 
проведення 

К-сть учасників  
від ВП 

1.  

ХХХІХ Всеукраїнська 
науково-практична інтернет- 
конференція «Вітчизняна 
наука на зламі епох: проблеми 
та перспективи розвитку» 

Переяслав-
Хмельницький 

Державний 
педагогічний 
університет  

ім. Г.Сковороди 

24.01.2018 1 

2.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Ключові питання наукових 
досліджень у сфері педагогіки 
та психології у ХХІ ст.» 

Львівcька 
педагогічна 
спільнота 

26–27.01. 
2018 

2 
 

3.  
V Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Крамаровські читання» 

НУБіП України,  
м. Київ  

22-23.02. 
2018 2 

4.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Модернізація освітньої 
системи: світові тенденції та 
національні особливості» 

Університет 
Вітаутаса Великого, 

Каунас, Литва 
23.02.2018 1 

5.  

Тренінг «Проектування 
електронних освітніх ресурсів 
та підручників нового 
покоління у контексті 
оновлення професійної 
освіти» 

ДУ НМЦ 
«Агроосвіта» 

м. Київ 
27.02.2018  2 

6.  

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

Переяслав-
Хмельницький 

Державний 
педагогічний 
університет  

ім. Г.Сковороди 

28.02.2018 3 
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7.  

ІV Міжнародна науково-
практична конференція 
«Овочівництво і 
баштанництво: історичні 
аспекти, сучасний стан, 
проблеми і перспективи 
розвитку» 

Дослідна станція 
«Маяк» 

с. Крути, 
Чернігівська область 

12.03.2018 1 

8.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Кліматичні зміни та сільське 
господарство. Виклики для 
аграрної науки та освіти» 

ДУ НМЦ 
«Агроосвіта» 

м. Київ 
13.03.2018 1 

9.  

Майстер-клас «Шляхи 
удосконалення 
компетентністно-
зорієнтованої системи роботи 
куратора групи» 

ДУ НМЦ 
«Агроосвіта»,  

м. Київ 
15.03.2018 1 

10.  

Семінар-тренінг для 
викладачів закладів вищої 
освіти І-ІІ рівнів акредитації 
«Використання Google-
сервісів в освітньому процесі» 

ДУ НМЦ 
«Агроосвіта», 

м. Київ 
20.03.2018 2 

11.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
присвячена 80-річчю від дня 
народження Василя Стуса 
«Комунікативний дискурс: 
наукова рецепція та 
стилістика перекладу» 

НУБіП України,  
м. Київ 

15-16.03. 
2018 2 

12.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Освіта впродовж 
життя:соціальні запити, 
сучасні виклики та пріоритети 
в реалізації» «Метод проектів 
як один з елементів 
оптимізації екологічної освіти 
у ВНЗ I-II рівнів акредитації» 

Національний 
авіаційний 

університет, 
м. Київ 

22 .03.2018 
 1 

13.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Освіта впродовж життя: 
соціальні запити, сучасні 
виклики та пріоритети в 
реалізації» 

Національний 
авіаційний 

університет, 
м. Київ 

22.03.2018 1 

14.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Особливості формування 
соціально-активної  та 
професійної особистості в 
закладах освіти» 

НДУ ім. М.Гоголя, 
м. Ніжин 28.03.2018 1 
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15.  

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

Переяслав-
Хмельницький 

Державний 
педагогічний 
університет  

ім. Г.Сковороди 

30.03.2018 1 

16.  

Конференція щодо 
відновлення водно-болотних 
угідь Ніжинського району за 
програмою «Clima East: 
Збереження та стале 
використання торфовищ» 

НДУ ім. М.Гоголя, 
м. Ніжин 12.04.2018 1 

17.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Робота з науково 
обдарованою молоддю: 
проблеми та перспективи» 

Національний 
педагогічний 

університет ім. 
М.П.Драгоманова,  

м. Київ 

17–19.04. 
2018 

1 
 

18.  

Науково-практична 
конференція науково-
педагогічних працівників, 
наукових співробітників та 
аспірантів «Підсумки науково-
дослідних робіт 2017 року» 
присвяченої 120 річниці 
НУБіП України  

НУБіП України, 
м. Київ  19.04.2018   3 

19.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Четверті Арватівські 
читання»  

НДУ ім. М.Гоголя, 
м. Ніжин 

18-19.04 
2018 1 

20.  

VІ Міжнародна науково-
практична конференція 
молодих вчених і спеціалістів 
«Селекція, генетика та 
технології вирощування 
сільськогосподарських 
культур» 

НААН України 
Миронівський 

інститут пшениці  
ім. В.М.Ремесла 

 

20.04.2018 3 

21.  

V Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні проблеми підготовки 
та професійного 
удосконалення педагога» 

Національний 
університет 

«Чернігівський 
колегіум» 

ім. Т.Г.Шевченка 

26–27.04. 
2018 1 

22.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Розвиток професійної 
майстерності педагога» 

Тернопільський 
обласний 

комунальний 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

26-27.04 
2018 1 

23.  

Міжнародна онлайн-
конференція «Pedagogy and 
Psychology In an Era of 
Increasing Flow of Information 
– 2018» 

Scribd linkedin 
academia.edu  
м. Будапешт 

28.04 2018 1 
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24.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
педагогічних і науково-
педагогічних працівників, 
науковців та молодих учених 
«Розвиток аграрних закладів у 
сучасному освітньому 
просторі» (присвячена 120-й 
річниці заснування 
навчального закладу) 

ВП НУБіП України 
«Заліщицький 

аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого» 

25-
26.04.2018 1 

25.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасна соціально-
економічна 
система:парадигми, завдання і 
тенденції» 

ВП НУБіП України 
«Ніжинський 
агротехнічний 

інститут», м. Ніжин 

27.04.2018 1 

26.  

ІV  Всеукраїнська інтернет-
конференція клубу «Моя 
маленька Батьківщина» на 
тему: «Світ аграрних 
професій: історія, сучасність, 
майбутнє»  

ВСП «Рівненський 
коледж» НУБіП 

України, м. Рівне 
27.04.2018  2 

27.  

 XIV Международная 
конференция «Карские 
чтения. Славянский мир и 
национальная речевая 
культура в современной 
коммуникации» 

Гродненський 
державний 

університет,  
г. Гродно, Беларусь 

03-04.05. 
2018 2 

28.  
Тренінг «Дослідження 
особливостей самооцінки 
особистості»  

ДУ НМЦ 
«Агроосвіта», 

м. Київ 
16.05.2018 4 

29.  

Міжнародна науково-
практична  
конференція «Аграрна наука 
та освіта в ХХІ столітті: 
проблеми, перспективи та 
інновації» 

ВП НУБІП України 
«Ніжинський 
агротехнічний 

інститут», м. Ніжин 

17-18.05. 
2018  

4 
 

30.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Соціально-економічний 
розвиток аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення»  

ВП НУБіП України 
«Бережанський 
агротехнічний 

інститут»,  
м. Бережани 

 

19-20.05. 
2018 2 

31.  

Семінар «Використання 
курсів та симуляторів Cisco 
Academy у навчальному 
процесі» 

Коледж транспорту 
та комп’ютерних 
технологій ЧНТУ,  

м. Чернігів 

23.05.2018 4 

 188 



32.  

Міжнародна науково-
практична конференція «Цілі 
сталого розвитку третього 
тисячоліття: виклики для 
університетів наук про життя» 

НУБіП України,       
м. Київ 

 
25.05.2018 15 

33.  

XX Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні проблеми 
геометричного моделювання»  

МДПУ  
ім. Б.Хмельницького, 

м. Мелітополь 

05–08.06. 
2018 1 

34.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Менеджмент результативної 
трансформації аграрної 
сфери» 

ВП НУБіП України 
«Бережанський 
агротехнічний 

інститут»,  
м. Бережани 

06.06.2018 1 

35.  «День поля»  

Носівська 
селекційно-дослідна 

станція 
Миронівського 

інституту пшениці 
ім. В.М.Ремесла 
НААН України 

20.06.2018 1 

36.  
ХХVІІ Міжнародна наукова 
конференція  
ім. проф. Сергія Бураго  

Академія наук 
України, Київський 

університет  
ім. Т.Г.Шевченка 

25-27.06. 
2018 2 

37.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Соціально-економічний 
розвиток аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення» 

ВП НУБіП України 
«Бережанський 
агротехнічний 

інститут»,  
м. Бережани 

27.06.2018 1 

38.  

Міжнародна 
мультидисциплінарна 
конференція «Ключові 
питання освіти та науки: 
перспективи розвитку для 
України та Польщі» 

Університет 
економіки в 

Стальовій Волі, 
Польща 

20–21.07. 
2018 1 

39.  

ІV Міжнародна науково-
практична конференція 
«Пріоритетні напрями 
наукових досліджень» 

Міжнародний центр 
наукових 

досліджень, 
м. Київ 

11–12.08. 
2018 1 

40.  
XХXI International scientific 
conference «Science of the 
future» 

Morrisville, Lulu 
Press 18.08.2018 1 

41.  Конференція для викладачів 
англійської мови «СОВА»  

Університет КРОК, 
м. Чернігів 23.08.2018 1 

42.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Психологія та педагогіка 
сучасності: проблеми та стан 
розвитку науки і практики в 
Україні» 

Львівcька 
педагогічна 
спільнота 

24–25.08. 
2018 1 

 189 



43.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Психологія та педагогіка: 
історія розвитку, сучасний 
стан та перспективи 
досліджень»  

Південна фундація 
педагогіки, м. Одеса 

14–15.09. 
2018 1 

44.  
Курси з інноватики «Освітній 
weekend – сучасний формат 
презентацій. Скрайб» 

Академія 
інноваційного 

розвитку освіти,  
м. Київ 

15.09.2018 1 

45.  

Курси з інноватики «Освітній 
weekend – кейс-технологія. 
Інтегровані уроки. Методи, 
прийоми кейс-уроку» 

Академія 
інноваційного 

розвитку освіти,  
м. Київ 

15.09.2018 1 

46.  
Курси з інноватики «Освітній 
Weekend – Google-форми в 
роботі учителя» 

Академія 
інноваційного 

розвитку освіти,  
м. Київ 

22.09.2018 1 

47.  

ХVІ Міжнародна наукова 
конференція «EDUKACJA – 
TECHNIKA – 
INFORMATYKA»  

Університет 
економіки в 

Стальовій Волі, 
Польща 

24–26.09. 
2018 2 

48.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Сучасні моделі розвитку 
агропромислового 
виробництва: виклики та 
перспективи» 

Глухівський 
агротехнічний 

інститут  
ім. С.А.Ковпака 
Сумського НАУ,  

м. Глухів 

27.09.2018 3 

49.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція, 
присвяченій актуальним 
питанням викладання 
літератури та мови «Шості 
Бугайківські читання» 

НДУ ім. М.Гоголя, 
м. Ніжин 

27-28.09 
2018  1 

50.  

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

Переяслав-
Хмельницький 

Державний 
педагогічний 
університет  

ім. Г.Сковороди 

28.09.2018 3 

51.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Наука, технології, інновації: 
світові тенденції та 
регіональний аспект»  

Національна 
академія наук, 

Науково-навчальний 
центр прикладної 

інформатики, 
Інститут 

інноваційної освіти, 
м. Київ 

28–29.09. 
2018 1 
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52.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасна педагогіка та 
психологія: методологія, 
теорія і практика»  

Таврійський 
національний 
університет  

ім. В.І.Вернадського, 
м. Київ 

28-29.09. 
2018 1 

53.  
ІІ Міжнародна науково-
практична конференція «NEW 
TOP SCIENCE»  

Національний 
педагогічний 
університет  

ім. М.П.Драгоманова, 
м. Київ 

12.10.2018 1 

54.  

ХІХ Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
проблеми землеробської 
механіки» 

НУБіП України  
м. Київ 17.10.2018 1 

55.  
V Міжнародна наукова 
конференція «Цифрова освіта 
в природничих університетах» 

НУБіП України, 
м. Київ 

17-18.10 
2018  4 

56.  
Тренінг «Розробка 
електронних підручників та 
навчальних посібників» 

ДУ НМЦ 
«Агроосвіта», 

м.Київ 
18.10.2018 5 

57.  

XХIV International scientific 
conference – «XXI century 
science. From theory to 
practice»  

Morrisville, Lulu 
Press 25.10.2018 1 

58.  

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

Переяслав-
Хмельницький 

Державний 
педагогічний 
університет  

ім. Г.Сковороди 

26.10.2018 3 

59.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Органічне агровиробництво: 
освіта і наука» 

Федерація 
органічного руху 

України 
01.11.2018 2 

60.  
Семінар MM Publications і 
«Лінгвіст» «Навчання через 
гру» «Інтегровані Навички» 

ЗОШ № 1 з 
поглибленим 

вивченням іноземної 
мови, м. Чернігів 

01.11.2018 2 

61.  

Міжнародна науково-
практична конференція «VII 
Міждисциплінарні 
гуманітарні читання» 

Київський будинок 
вчених НАН 

України, м. Київ 
21.11.2018 1 

62.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Актуальні проблеми 
розвитку аграрного сектору 
України» 

ВП НУБіП України 
«Ніжинський 
агротехнічний 

інститут», м. Ніжин 

30.11.2018 5 
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63.  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Якість вищої освіти: 
українська національна 
система та європейські 
практики» 

НУБіП України, 
м. Київ 

06-07.12. 
2018 2 
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