
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання приймальної комісії Миколаївського національного 

аграрного університету від 26 лютого 2018 року 

 

Присутні члени комісії: 

1. Шебанін В.С. – голова, ректор університету; 

2. Бабенко Д.В. – заступник голови, перший проректор; 

3. Цимбалюк Л.М. – заступник голови, директор Вознесенського коледжу 

Миколаївського НАУ; 

4. Тофан О.П. – заступник голови, директор Мигійського коледжу Миколаївського 

НАУ; 

5. Чорній О.В. – заступник голови, директор Новобузького коледжу Миколаївського 

НАУ; 

6. Рибачук В.П. – заступник голови, директор Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського НАУ; 

7. Мельник О.І. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

8. Баркарь Є.В. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії; 

9. Шарін О.В. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії; 

10. Волосюк Ю.В. – уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій; 

11. Новіков О.Є. – проректор з наукової роботи; 

12. Клочан В.П. – директор Навчально-наукового інституту економіки та управління; 

13. Кушнарьова О.М. – завідуюча аспірантурою; 

14. Вишневська О.М. – декан обліково-фінансового факультету;  

15. Шебаніна О.В. – декан факультету менеджменту; 

16. Горбунова К.М. – в.о. декана інженерно-енергетичного факультету; 

17. Дробітько А.В. – декан факультету агротехнологій; 

18. Гиль М.І. – декан факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, стандартизації та біотехнології; 

19. Гавриш В.І. – завідувач кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, 

експлуатації і технічного сервісу; 

20. Ханстантинов В.О. – завідувач кафедри економічної теорії і суспільних наук; 

21. Ключник А.В. – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і 

міжнародної економіки; 

22. Коваленко О.А. – завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового господарства; 

23. Луговий С.І. – завідувач кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології; 

24. Соколік В.Д. – провідний юрисконсульт; 

25. Біліченко О.С. – голова первинної профспілкової організації студентів; 

26. Волошиновська А.В. – в.о. студентського президента. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

1. Про затвердження складу відбіркової комісії приймальної комісії, комісій для 

проведення співбесід, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційних 

комісій. 

 

Доповідач: відповідальний 

секретар приймальної комісії – 

Мельник О.І. 

 



2. Про формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою 

освітою на 2018 рік. 

 

Доповідач: відповідальний 

секретар приймальної комісії – 

Мельник О.І. 

 

3. Поточні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 

Мельник О.І. – відповідального секретаря приймальної комісії: 

– про необхідність затвердження складу відбіркової комісії приймальної комісії, 

комісій для проведення співбесід, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та 

апеляційних комісій відповідно до Положення про приймальну комісію Миколаївського 

національного аграрного університету, яке розроблено на підставі Примірного 

положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р. №1085; 

– про формування пропозицій щодо обсягу державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими за допомогою спеціально 

розробленого програмного забезпечення «Обсяг прийому та випуску фахівців закладами 

вищої освіти – 2018 рік» на плановий 2018 рік. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових 

справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і 

покладених на неї приймальною комісією університету у 2018 році створити відбіркову 

комісію приймальної комісії університету у такому складі: 

 

 Горбач С.О. – завідувач кабінету кафедри обліку і оподаткування; 

 Зінгаєва Н.Є. – асистент кафедри менеджменту та маркетингу; 

 Зарічанська Г.В. – старший лаборант кафедри зоогігієни та ветеринарії; 

 Шаповалова С.В. – старший лаборант кафедри рослинництва та садово-

паркового господарства; 

 Савченко І.М. – лаборант кафедри методики професійного навчання. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

2. З метою проведення співбесід зі вступниками, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році створити 

комісії для проведення співбесід у такому складі: 

 

з біології  - КОТ С.П. – канд. біол. наук, завідувач кафедри зоогігієни та 

ветеринарії – голова; 

- МАНУШКІНА Т.М. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри 

 землеробства, геодезії та землеустрою; 

- ДЕХТЯР Ю.Ф. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, 

годівлі тварин та біотехнології. 

 

з математики  - ХИЛЬКО І.І. – ст. викладач кафедри економічної 



                                      кібернетики і математичного моделювання – голова; 

- БОГДАНОВ С.І. – ст. викладач кафедри вищої та прикладної 

математики; 

- ЦЕПУРІТ О.В. – ст. викладач кафедри вищої та прикладної 

математики; 

- ШЕПТИЛЕВСЬКИЙ О.В. – асистент кафедри вищої та 

прикладної математики. 

 

з історії України  - БЕРЕЗОВСЬКА Т.В. – канд. іст. наук, в.о. завідувача кафедри 

українознавства – голова; 

- СТУЖУК С.В. – старший викладач кафедри українознавства;  

- ШАРІН О.В. – асистент кафедри економічної теорії і 

суспільних наук. 

з української мови 

 та літератури  - ШАРАТА Н. Г. – д-р пед. наук, доцент кафедри 

українознавства – голова; 

- КРАВЧЕНКО Т.П. – канд. філол. наук, доцент кафедри 

українознавства;  

- ПЕТРОВА А.М. – вчитель вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи №15; 

- МЕЛЬНІЧЕНКО Ю.С – старший лаборант кафедри 

українознавства. 

 

з географії  - НІКОНЧУК Н.В. – канд. біол. наук, доцент кафедри 

виноградарства та плодоовочівництва – голова; 

- МАРЦЕНЮК І.М. – канд. біол. наук, доцент кафедри 

виноградарства та плодоовочівництва;  

- СЛЮСАР О.І. – старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

з фізики  - ВАХОНІНА Л.В. – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – 

голова; 

- БАЦУРОВСЬКА І.В. – канд. пед. наук, в.о. доцента кафедри 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;  

- МУРЗЕНКО О.І. – викладач Технолого-економічного 

коледжу МНАУ. 

 

з хімії  - ГИРЛЯ Л.М. – канд. хім. наук, доцент кафедри 

ґрунтознавства та агрохімії – голова; 

- КАЧУК Д.С. – канд. техн. наук, старший викладач кафедри 

ґрунтознавства та агрохімії;  

- ІСАЄВА В.В. – асистент кафедри ґрунтознавства та агрохімії. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

3. З метою організації прийому вступних випробувань для вступників у 2018 році 

створити предметні екзаменаційні комісії університету у такому складі: 



з біології  - КОТ С.П. – канд. біол. наук, завідувач кафедри зоогігієни та 

ветеринарії – голова; 

- МАНУШКІНА Т.М. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри 

 землеробства, геодезії та землеустрою; 

- ДЕХТЯР Ю.Ф. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, 

годівлі тварин та біотехнології. 

 

з математики  - ХИЛЬКО І.І. – ст. викладач кафедри економічної 

                                      кібернетики і математичного моделювання – голова; 

- БОГДАНОВ С.І. – ст. викладач кафедри вищої та прикладної 

математики; 

- ЦЕПУРІТ О.В. – ст. викладач кафедри вищої та прикладної 

математики; 

- ШЕПТИЛЕВСЬКИЙ О.В. – асистент кафедри вищої та 

прикладної математики. 

 

з історії України  - БЕРЕЗОВСЬКА Т.В. – канд. іст. наук, в.о. завідувача кафедри 

українознавства – голова; 

- СТУЖУК С.В. – старший викладач кафедри українознавства;  

- ШАРІН О.В. – асистент кафедри економічної теорії і 

суспільних наук. 

з української мови 

 та літератури  - ШАРАТА Н. Г. – д-р пед. наук, доцент кафедри 

українознавства – голова; 

- КРАВЧЕНКО Т.П. – канд. філол. наук, доцент кафедри 

українознавства;  

- ПЕТРОВА А.М. – вчитель вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи №15; 

- МЕЛЬНІЧЕНКО Ю.С – старший лаборант кафедри 

українознавства. 

 

з географії  - НІКОНЧУК Н.В. – канд. біол. наук, доцент кафедри 

виноградарства та плодоовочівництва – голова; 

- МАРЦЕНЮК І.М. – канд. біол. наук, доцент кафедри 

виноградарства та плодоовочівництва;  

- СЛЮСАР О.І. – старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

з фізики  - ВАХОНІНА Л.В. – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – 

голова; 

- БАЦУРОВСЬКА І.В. – канд. пед. наук, в.о. доцента кафедри 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;  

- МУРЗЕНКО О.І. – викладач Технолого-економічного 

коледжу МНАУ. 

 

з хімії  - ГИРЛЯ Л.М. – канд. хім. наук, доцент кафедри 

ґрунтознавства та агрохімії – голова; 

- КАЧУК Д.С. – канд. техн. наук, старший викладач кафедри 

ґрунтознавства та агрохімії;  

- ІСАЄВА В.В. – асистент кафедри ґрунтознавства та агрохімії. 



Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

4. Для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання до 

університету на базі раніше здобутих освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) 

створити фахові атестаційні комісії університету у складі: 

 

Обліково-фінансовий факультет 

– Клочан В.П. – директор Навчально-наукового інституту економіки та управління, 

голова; 

– Вишневська О.М. – декан обліково-фінансового факультету; 

– Сіренко Н.М. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування; 

– Сирцева С.В. – доцент кафедри обліку і оподаткування. 

 

Факультет менеджменту 

– Шебаніна О.В. – декан факультету менеджменту, голова; 

– Ключник А.В. – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і 

міжнародної економіки; 

– Калюжна О.В. – доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною 

діяльністю підприємств; 

– Тищенко С.І. – доцент кафедри економічної кібернетики і математичного 

моделювання. 

Інженерно-енергетичний факультет 

– Горбунова К.М. – в.о. декана інженерно-енергетичного факультету, голова; 

– Атаманюк І.П. – завідувач кафедри вищої та прикладної математики; 

– Горбенко О.А. – завідувач кафедри агроінженерії; 

– Полянський П.М. – в.о. завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін. 

 

Факультет агротехнологій  

– Дробітько А.В. – декан факультету агротехнологій, голова; 

– Коваленко О.А. – завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства; 

– Антипова Л.К. – професор кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства; 

– Маркова Н.В. – доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства. 

 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та 

біотехнології 

– Гиль М.І. – декан факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, стандартизації та біотехнології, голова; 

– Патрєва Л.С. – завідувач кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції; 

– Підпала Т.В. – завідувач кафедри технології переробки, стандартизації і 

сертифікації продукції тваринництва; 

– Каратєєва О.І. – доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 



«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

5. З метою вирішення суперечних питань і розгляду апеляцій вступників при 

вступі до університету в 2018 році створити апеляційні комісії університету у такому 

складі: 

5.1. При прийомі на навчання на основі базової та повної загальної середньої 

освіти: 

 

- Бабенко Д.В. – перший проректор, голова; 

члени комісії: 

- Гордієць І.А. – викладач української мови та літератури Технолого-

економічного коледжу Миколаївського НАУ; 

- Сивачок О.О. – вчитель математики Миколаївської санаторної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів №4; 

- Соколова О.М. – вчитель історії, права та суспільних наук Миколаївського 

класичного ліцею; 

- Бунчук Т.В. – вчитель біології Миколаївської санаторної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів №4; 

- Гулевата З.Г. – вчитель фізики Миколаївської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7; 

- Кремповська Т.Я. – вчитель географії та економіки Миколаївського класичного 

ліцею; 

- Кос’яненко В.В. – вчитель біології та хімії Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №35. 

 

Підстава: погодження Департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації 

 

5.2. При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступенів бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого 

спеціаліста, спеціаліста: 

 

- Бабенко Д.В. – перший проректор, голова; 

члени комісії: 

- Дубініна М.В. – доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і 

оподаткування Миколаївського НАУ; 

- Гончаренко І.В. – доктор економічних наук, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського НАУ; 

- Марченко Д.Д. – кандидат технічних наук, доцент кафедри тракторів та 

сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу Миколаївського 

НАУ; 

- Качанова Т.В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського НАУ; 

- Калиниченко Г.І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського НАУ. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 



6. Затвердити пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими за допомогою спеціально 

розробленого програмного забезпечення «Обсяг прийому та випуску фахівців закладами 

вищої освіти – 2018 рік» на плановий 2018 рік та надіслати їх до Міністерства освіти і 

науки України у відповідні терміни. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                В.С. Шебанін 

 

 

 

Відповідальний секретар                                                                     О.І. Мельник 


