
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання приймальної комісії Миколаївського національного 

аграрного університету від 05 квітня 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 екзаменаційних матеріалів для вступників, які вступають до 

Миколаївського національного аграрного університету на перший, другий-третій курси 

та на навчання за освітнім ступенем «Магістр» у 2018 році. 

 
Доповідачі: голови предметних екзаменаційних комісій: Шарата Н.Г., 

Хилько І.І., Кот С.П., Березовська Т.В.; Нікончук Н.В.; Вахоніна Л.В.; 

Гирля Л.М.; директор ННІ економіки та управління Клочан В.П., декан 

обліково-фінансового факультету Вишневська О.М., декан факультету 

менеджменту Шебаніна О.В., в.о. декана інженерно-енергетичного 

факультету Горбунова К.М., декан факультету агротехнологій 

Дробітько А.В., декан факультету ТВППТСБ Гиль М.І.; голова фахової 

атестаційної комісії з іноземних мов Артюхова О.В. 



2. Поточні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Шарату Н.Г. – голову предметної екзаменаційної комісії з української мови та 

літератури щодо затвердження програм вступного іспиту та співбесіди, питань співбесіди 
зі вступниками, тестових завдань для вступників, критеріїв оцінювання результатів 
співбесіди та вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного 
аграрного університету; 

2. Хилька І.І. – голову предметної екзаменаційної комісії з математики щодо 
затвердження програм вступного іспиту та співбесіди, питань співбесіди зі вступниками, 
тестових завдань для вступників, критеріїв оцінювання результатів співбесіди та 
вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного аграрного 
університету; 

3. Кота С.П. – голову предметної екзаменаційної комісії з біології щодо 
затвердження програм вступного іспиту та співбесіди, питань співбесіди зі вступниками, 
тестових завдань для вступників, критеріїв оцінювання результатів співбесіди та 
вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного аграрного 
університету; 

4. Березовську Т.В. – голову предметної екзаменаційної комісії з історії України 
щодо затвердження програм вступного іспиту та співбесіди, питань співбесіди зі 
вступниками, тестових завдань для вступників, критеріїв оцінювання результатів 
співбесіди та вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного 
аграрного університету; 

5. Нікончук Н.В. – голову предметної екзаменаційної комісії з географії щодо 
затвердження програм вступного іспиту та співбесіди, питань співбесіди зі вступниками, 
тестових завдань для вступників, критеріїв оцінювання результатів співбесіди та 
вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного аграрного 
університету; 

6. Вахоніну Л.В. – голову предметної екзаменаційної комісії з фізики щодо 
затвердження програм вступного іспиту та співбесіди, питань співбесіди зі вступниками, 
тестових завдань для вступників, критеріїв оцінювання результатів співбесіди та 
вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного аграрного 
університету; 

7. Гирлю Л.М. – голову предметної екзаменаційної комісії з хімії щодо 
затвердження програм вступного іспиту та співбесіди, питань співбесіди зі вступниками, 
тестових завдань для вступників, критеріїв оцінювання результатів співбесіди та 
вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного аграрного 
університету; 

8. Клочан В.П. – директора ННІ економіки та управління та Вишневську О.М. – 

декана обліково-фінансового факультету щодо затвердження програм фахових вступних 

випробувань та питань співбесіди і додаткової співбесіди зі вступниками, які вступають 

до Миколаївського національного аграрного університету на другий-третій курси на 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; програм фахових вступних випробувань, питань додаткової співбесіди та 

тестових завдань для вступу до Миколаївського національного аграрного університету на 

навчання за освітнім ступенем «Магістр» на спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

10. Шебаніну О.В. – декана факультету менеджменту щодо затвердження програм 

фахових вступних випробувань та питань співбесіди і додаткової співбесіди зі 

вступниками, які вступають до Миколаївського національного аграрного університету на 

другий-третій курси на спеціальності 073 «Менеджмент», 281 (074) «Публічне 

управління та адміністрування» та 051 «Економіка»; програм фахових вступних 

випробувань, питань додаткової співбесіди та тестових завдань для вступу до 

Миколаївського національного аграрного університету на навчання за освітнім ступенем 



«Магістр» на спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

11. Горбунову К.М. – в.о. декана інженерно-енергетичного факультету щодо 

затвердження програм фахових вступних випробувань та питань співбесіди і додаткової 

співбесіди зі вступниками, які вступають до Миколаївського національного аграрного 

університету на другий-третій курси на спеціальності 015 «Професійна освіта 

(015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», 

208 «Агроінженерія» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

програм фахових вступних випробувань, питань додаткової співбесіди та тестових 

завдань для вступу до Миколаївського національного аграрного університету на навчання 

за освітнім ступенем «Магістр» на спеціальності 015 «Професійна освіта 

(015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», 

208 «Агроінженерія» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

12. Дробітько А.В. – декана факультету агротехнологій щодо затвердження 

програм фахових вступних випробувань та питань співбесіди і додаткової співбесіди зі 

вступниками, які вступають до Миколаївського національного аграрного університету на 

другий-третій курси на спеціальності 201 «Агрономія» та 193 «Геодезія та землеустрій»; 

програм фахових вступних випробувань, питань додаткової співбесіди та тестових 

завдань для вступу до Миколаївського національного аграрного університету на навчання 

за освітнім ступенем «Магістр» на спеціальність 201 «Агрономія». 

13. Гиль М.І. – декана факультету ТВППТСБ щодо затвердження програм фахових 

вступних випробувань та питань співбесіди і додаткової співбесіди зі вступниками, які 

вступають до Миколаївського національного аграрного університету на другий-третій 

курси на спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 181 «Харчові технології»; програм 

фахових вступних випробувань, питань додаткової співбесіди та тестових завдань для 

вступу до Миколаївського національного аграрного університету на навчання за освітнім 

ступенем «Магістр» на спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». 

14. Артюхову О.В. – голову фахової атестаційної комісії з іноземних мов щодо 

затвердження програми вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, 

французька) та тестових завдань для вступу до Миколаївського національного аграрного 

університету на навчання за освітнім ступенем «Магістр». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити програми вступного іспиту та співбесіди, питання співбесіди зі 

вступниками, тестові завдання для вступників, критерії оцінювання результатів співбесіди 

та вступного іспиту для осіб, які вступають до Миколаївського національного аграрного 

університету у 2018 році з української мови та літератури, математики, біології, історії 

України, географії, фізики та хімії. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

2. Затвердити програми фахових вступних випробувань та питання співбесіди і 

додаткової співбесіди зі вступниками, які вступають до Миколаївського національного 

аграрного університету у 2018 році на другий-третій курси на спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

281 (074) «Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка», 015 «Професійна 



освіта (015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», 

208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

201 «Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій», 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 181 «Харчові 

технології». 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

3. Затвердити програми фахових вступних випробувань, питання додаткової 

співбесіди та тестові завдання для вступу до Миколаївського національного аграрного 

університету у 2018 році на навчання за освітнім ступенем «Магістр» на спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 015 «Професійна 

освіта (015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», 

208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

4. Затвердити програму вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, 

французька) та тестові завдання для вступу до Миколаївського національного аграрного 

університету у 2018 році на навчання за освітнім ступенем «Магістр» на спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 015 «Професійна 

освіта (015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», 

208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                В.С. Шебанін 

 

 

 

Відповідальний секретар                                                                     О.І. Мельник 


