
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання приймальної комісії Миколаївського національного 

аграрного університету від 21 червня 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 затвердження Змін до Правил прийому до Миколаївського національного 

аграрного університету в 2018 році. 

 

Доповідач: відповідальний 

секретар приймальної комісії – 

Мельник О.І. 

 

 



2. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому магістрів на 2018 рік. 

 

Доповідач: відповідальний 

секретар приймальної комісії – 

Мельник О.І. 

 

3. Поточні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 

Мельник О.І. – відповідального секретаря приймальної комісії: 

 – про затвердження Змін до Правил прийому до Миколаївського національного 

аграрного університету в 2018 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23.04.2018 р. № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за 

№ 600/32052; 

– про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому магістрів на 2018 рік 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-387 від 14.06.2018 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Зміни до Правил прийому до Миколаївського національного 

аграрного університету в 2018 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23.04.2018 р. № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за 

№ 600/32052. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

2. Затвердити та надіслати до Міністерства освіти і науки України конкурсні 

показники для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня бакалавра на 

місця державного замовлення в 2018 р. за встановленими формами, підготовленими за 

допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, а також перелік штатних 

науково-педагогічних та наукових працівників Миколаївського національного аграрного 

університету, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають 

не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком 

цих публікацій, завірений підписом ректора та печаткою університету. 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                В.С. Шебанін 

 

 

Відповідальний секретар                                                                     О.І. Мельник 


