
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання приймальної комісії Миколаївського національного 

аграрного університету від 02 серпня 2019 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. Баркарь Є. В. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

8. Горбач С. О. – 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. Усикова О. М. – в.о. директора 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. Полянський П. М. – в.о. завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін; 

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

21. Червен І. І. – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності 

підприємств; 

22. Гамаюнова В. В. – завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою; 

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

24. Соколік В. Д. – провідний юрисконсульт; 

25. Степанова Л. Т. – начальник навчального відділу, голова профспілкового комітету 

первинної профспілкової організації викладачів та співробітників МНАУ; 

26. Волошиновська А. В. – студентський президент. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів (у т. ч. за квотою-1) на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) денної форми здобуття 

освіти на основі повної загальної середньої освіти. 
 

Доповідач: Відповідальний секретар 

приймальної комісії – Баркарь Є.В. 

 

2. Про зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів (у т. ч. за квотою-1) на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

Доповідач: Відповідальний секретар 

приймальної комісії – Баркарь Є.В. 

https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_03_02.html


 

3. Поточні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Баркаря Є.В. – відповідального секретаря приймальної комісії: 

 

− про зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів (у т. ч. за квотою-1) на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) денної форми здобуття 

освіти на основі повної загальної середньої освіти. 

− про зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів (у т. ч. за квотою-1) на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають за 

результатами ЗНО та вступних іспитів (у т. ч. за квотою-1) на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) денної форми здобуття освіти на основі 

повної загальної середньої освіти. 

2. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають за 

результатами ЗНО та вступних іспитів (у т. ч. за квотою-1) на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти. 

 

 

Результати голосування: 

«за» – 26 осіб 

«проти» – немає 

«утрималися» – немає 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                В.С. Шебанін 

 

 

Відповідальний секретар                                                                     Є.В. Баркарь 
 


