
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання приймальної комісії Миколаївського національного 

аграрного університету від 24 травня 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. – студентський президент. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

1. Про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів системи 

довузівської підготовки в 2018 році. 

 

Доповідач: декан факультету 

довузівської підготовки  

Марценюк І.М. 

2. Поточні питання. 

 



СЛУХАЛИ: 
Марценюка І.М. – декана факультету довузівської підготовки: 
– про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів системи 

довузівської підготовки в 2018 році. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати бали за успішне закінчення підготовчих курсів Миколаївського 

національного аграрного університету з урахуванням коефіцієнта 0,05 при вступі до 

Миколаївського національного аграрного університету в 2018 році на спеціальності 

015 «Професійна освіта», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

208 «Агроінженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія», 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 181 «Харчові технології» та 

162 «Біотехнології та біоінженерія» таким слухачам підготовчих курсів, які досягли 

високих успіхів у фаховому навчанні відповідно до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2018 році та Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету в 2018 році. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                В.С. Шебанін 

 

 

 

Відповідальний секретар                                                                     О.І. Мельник 


