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РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про організацію та навчально-методичне забезпечення інтегрованих занять
з іноземної мови за професійним спрямуванням»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  голови  НМК  факультету  культури  і
виховання  Пономаренко  Н.Г.  та  комісії  у  складі  Кушнарьової  О.М.,
Гончаренко І.В.,  Кравченко Т.П.  щодо  винесеного  на  обговорення  питання,
науково-методична рада університету 

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо організації та навчально-методичного забезпечення
інтегрованих  занять  з  іноземної  мови  за  професійним  спрямуванням  взяти  до
відома. 

2. Здійснити  моніторинг  проведення  інтегрованих  занять  з  іноземної
мови за професійним спрямуванням на різних факультетах, за результатами якого
запланувати на 2019 рік видання необхідних методичних рекомендацій. 

Відповідальні: завідувач кафедри 
іноземних мов Артюхова О.В., завідувачі 
випускових кафедр.
Термін: до 01.03.2019 р.

3. Проводити не менше 1 інтегрованого практичного заняття з іноземної
мови  за  професійним  спрямуванням  у  кожній  групі  здобувачів  вищої  освіти
освітнього ступеня «магістр» із залученням науково-педагогічних працівників, які
викладають дисципліни циклу професійної та практичної підготовки. 

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувач кафедри іноземних мов 
Артюхова О.В., завідувачі кафедр. 
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

4. Провести  методичний  семінар  з  метою  визначення  переліку
інтегрованих  тем  з  професійно-орієнтованих  дисциплін  та  іноземної  мови  для
включення до робочих програм дисциплін кафедри іноземних мов та випускових
кафедр.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувач кафедри іноземних мов 
Артюхова О.В., завідувачі кафедр. 
Термін: травень 2019 р.

5. Завідувачам  кафедр  визначити  перелік  дисциплін  для  проведення
інтегрованих занять з іноземної мови за професійним спрямуванням та надати їх
тематичні плани кафедрі іноземних мов.



Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін: щорічно, до 01 липня.

6. Кожній  кафедрі  університету  забезпечити  викладання  не  менше  1
дисципліни іноземною мовою.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр. 
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

7. Висвітлювати  інформацію про  час  і  місце  проведення  інтегрованих
занять  на  веб-сторінках  кафедр  і  дошці  оголошень  МНАУ  з  метою залучення
зацікавлених осіб.

Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін: постійно.

8. Кафедрі  іноземних  мов  покращити  організаційно-методичне
забезпечення  проведення  занять  на  курсах  з  іноземної  мови  зі  студентами
четвертого курсу для підготовки до вступного випробування з іноземної мови в
магістратуру,  передбачивши  використання  матеріалів  ЗНО  з  іноземної  мови
минулих років.

Відповідальний: завідувач  кафедри
іноземних мов Артюхова О.В.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар                                        О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про особливості організації співпраці з роботодавцями для забезпечення
професійної підготовки та майбутнього працевлаштування випускників

факультетів університету в контексті впровадження дуальної форми здобуття
освіти»

Заслухавши і  обговоривши інформацію заступників  деканів  факультетів  з
навчальної роботи Вахоніної Л.В., Калюжної О.В., Стамат В.М., Маркової Н.В.,
Трибрата  Р.О.  та комісії  у  складі  Дробітько А.В.,  Біліченка О.С.,  Портної Ю.В.
щодо винесеного на обговорення питання, науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  про  особливості  організації  співпраці  з  роботодавцями
для  забезпечення  професійної  підготовки  та  майбутнього  працевлаштування
випускників факультетів університету в контексті впровадження дуальної форми
здобуття освіти взяти до відома.

2. Внести  зміни до Положення про порядок організації  та  проведення
дуального  навчання  у  Миколаївському  національному  аграрному  університеті
відповідно до вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 19.09.2018
року № 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти» та інших законодавчо-нормативних актів.

Відповідальний: провідний 
юрисконсульт Соколік В.Д.
Термін: лютий 2019 року.

3. Забезпечити  виконання  основних  пунктів  Положення  про  порядок
організації  та проведення дуального навчання у Миколаївському національному
аграрному  університеті,  передбачивши  в  середньому  по  факультетах  до  10
відсотків студентів, які навчаються за дуальною формою здобуття освіти.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

4. Продовжити впровадження принципів дуальної форми здобуття освіти
в  університеті  шляхом  активної  співпраці  з  провідними  господарствами  та
підприємствами, що є філіями кафедр на виробництві,  відповідно до Концепції
розвитку МНАУ та програми її реалізації на період 2016-2022 роки, Положення
про  порядок  організації  та  проведення  дуального  навчання  у  Миколаївському
національному аграрному університеті.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.



Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.
5. Залучати фахівців та працівників з філій кафедр на виробництві до участі

у наукових та профорієнтаційних заходах університету.
Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

6.  Продовжити  наповнення  філій  кафедр  на  виробництві  технічними
засобами  технологічних  процесів  виробництва,  систем  управління  на
підприємстві, навчально-методичною та періодичною літературою. Забезпечувати
студентів  належними  умовами  та  необхідним  обладнанням  для  проведення
практичних занять.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

7.  Залучати  провідних  спеціалістів  філій  кафедр  на  виробництві  до
проведення  лекційних  та  практичних  занять  здобувачам  вищої  освіти
університету.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: відповідно до розкладу 
проведення лекційних та практичних 
занять науковцями, підприємцями та 
фахівцями з виробництва у 2018-2019 н.р.

8. Залучати спеціалістів з виробництва за фахом до процедури захисту звітів
виробничих практик студентами. 

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

9.  Забезпечити  виконання  спільних  наукових  досліджень,  дослідницько-
конструкторських  і  експериментальних  робіт  зі  створення,  впровадження  і
ефективного  використання  новітніх  технологій.  Активно  використовувати  бази
філій кафедр на виробництві  для проведення науково-дослідних робіт  науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти університету. 

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

10. Залучати провідних спеціалістів, керівників філій кафедр на виробництві
та  керівників  організацій  (установ)  до  розроблення  та  рецензування  науково-
методичних праць.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

11.  Підтримувати  постійний  зв’язок  з  випускниками  університету,  які  є
керівниками  та  головними  спеціалістами  провідних  підприємств,  установ  і



організацій  з  метою  розширення  баз  практики  та  створення  філій  кафедр  на
виробництві.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: ІІ семестр 2018-2019 н.р.

12. Кафедрам університету надалі укладати договори про спільну діяльність,
творчі  угоди  та  готувати  відповідні  супровідні  документи  з  урахуванням
спеціалізації кафедр.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: постійно

13.  Посилити  контроль  за  дотриманням  здобувачами  вищої  освіти
індивідуальних графіків дуального навчання. 

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: постійно

14.  Висвітлювати  на  офіційних  сайтах  (персональних  сторінках)  кафедр
університету  інформацію  про  напрями  співробітництва  з  роботодавцями  щодо
забезпечення  професійної  підготовки  та  майбутнього  працевлаштування
випускників  факультетів  університету  та  на  сайті  МНАУ  у  розділі  «Новини»
інформацію про проведення занять  для здобувачів  вищої освіти університету в
умовах філій кафедр на виробництві.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: постійно

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко

Секретар       О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про перспективи та варіанти підвищення показників МНАУ у академічних
рейтингах закладів вищої освіти (за переліком основних рейтингів)»

Заслухавши  і  обговоривши  інформацію  завідувача  кафедри  фінансів,
банківської  справи  та  страхування  Сіренко  Н.М.  щодо  винесеного  для
обговорення питання, науково-методична рада університету 

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про перспективи та варіанти підвищення показників МНАУ у
академічних рейтингах закладів вищої освіти взяти до відома. 

2. Університету рахувати за обов’язкове прийняття участі в таких рейтингах:
ТОП-200 Україна, Webometrics Ranking of World Universities,              U-Multirank,
uniRank,  рейтинг  закладів  вищої  освіти  України  за  Індексом  прозорості
антикорупційної  політики,  рейтинг  прозорості  національних  університетів,
консолідований рейтинг закладів вищої освіти України.

3.  З  метою  посилення  роботи  щодо  відображення  показників  діяльності
університету в міжнародних та національних рейтингах, а також підвищення його
позицій в цих рейтингах,  створити постійно діючу групу для моніторингу і,  за
необхідності, надання показників в розрізі відповідних рейтингів.

Склад  групи:  голова  –  Бабенко  Д.В.,  заступник  голови  –  Сіренко  Н.М.,
секретар – Шарін О.В., члени – Потриваєва Н.В., Волосюк Ю.В., Соколік В.Д.

Відповідальний: перший проректор 
Бабенко Д.В.
Термін: до 07.12.2018 р.

4. Робочій групі розробити перелік показників, за кожним із рейтингів, та
графіки їх подання.

Відповідальні: постійно діюча група для 
моніторингу рейтингів.
Термін: 01.02.2019 р.

5.  Забезпечити  своєчасне  і  об’єктивне  подання  показників  в  розрізі
рейтингів відповідно до графіків.

Відповідальні: постійно діюча група для 
моніторингу рейтингів.
Термін: постійно, починаючи з 07.12.2018 р.

6. Робочій групі на основі ґрунтовного вивчення особливостей методологій
складання кожного із міжнародних та національних рейтингів, виокремити сильні



та  слабкі  позиції  університету  з  метою подальшого  нарощування  (сильні)  або
покращення (слабкі).

Відповідальні: постійно діюча група для 
моніторингу рейтингів.
Термін: до 01.02.2019 р.

7.  Розробити  заходи щодо покращення показників,  за  якими формуються
міжнародні  та  національні  рейтинги  університетів,  відповідно  до
підпорядкованого  підрозділу  і  з  урахуванням  сильних  та  слабких  позицій
університету.

Відповідальні: постійно діюча група для 
моніторингу рейтингів, декани факультетів, 
завідувачі кафедр.
Термін: до 01.03.2019 р.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар                                        О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету
навчального посібника «Глобальна економіка»»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  секретаря  науково-методичної  ради
Лугової О. І., науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Клопотати перед вченою радою університету про рекомендацію до друку
навчального посібника «Глобальна економіка». 

Колектив  авторів:  О.В.  Довгаль  (Миколаївський  національний  аграрний
університет),  У.Я.  Андрусів  (Івано-Франківський  національний  технічний
університет  нафти  і  газу),  О.В.  Ткаліч  (Дніпровський  державний  аграрно-
економічний  університет),  О.С.  Павленко  (Дніпровський  державний  аграрно-
економічний університет).

Рецензенти: 
Н.І.  Демчук  –  д-р  екон.  наук,  професор,  професор кафедри  фінансів,

банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний
університет;

І.В.  Кошкалда  –  д-р  екон.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  управління
земельними  ресурсами  та  кадастру,  Харківський  національний  аграрний
університет імені В.В. Докучаєва;

Т.О.  Тарасова  –  д-р  екон.  наук,  професор,  професор  кафедри  фінансів,
аналізу  та  страхування,  Харківський  державний  університет  харчування  та
торгівлі.

Голосували:
за – 18 (вісімнадцять);
проти – немає;
утримались – немає.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету
навчального посібника «Прикладна математика»»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  секретаря  науково-методичної  ради
Лугової О. І., науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Клопотати перед вченою радою університету про рекомендацію до друку
навчального посібника «Прикладна математика». 

Укладачі: 
О.В. Шебаніна  – д-р екон. наук, професор, професор кафедри економічної

кібернетики і математичного моделювання;
В.П.  Клочан  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  економічної

кібернетики і математичного моделювання;
І.В.  Клочан  – д-р  екон.  наук,  доцент,  доцент  кафедри  економічної

кібернетики і математичного моделювання;
С.І.  Тищенко  –  канд.  пед.  наук,  доцент,  доцент  кафедри  економічної

кібернетики і математичного моделювання;
Н.С. Ручинська – канд. пед. наук, доцент кафедри економічної кібернетики і

математичного моделювання;
А.М. Могильницька – канд. фіз.-мат. наук, в.о. доцента кафедри економічної

кібернетики і математичного моделювання;
І.І.  Хилько  –  старший  викладач  кафедри  економічної  кібернетики  і

математичного моделювання.
Рецензенти: 
І.П.  Атаманюк  –  д-р  техн.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  вищої  та

прикладної математики, Миколаївський національний аграрний університет;
І.О. Іртищева – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
І.В.  Тихонова  –  д-р  пед.  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  психології,

педагогіки  та  менеджменту  освіти,  Миколаївський  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти.

Голосували:
за – 18 (вісімнадцять);
проти – немає;
утримались – немає.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету
навчально-методичної розробки «АБС SCROOGE ІІІ: Інструкція

користувача програмного забезпечення при вивченні фінансових дисциплін
для здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та

адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне
управління та адміністрування»»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  секретаря  науково-методичної  ради
Лугової О. І., науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати  до  друку  навчально-методичну  розробку «АБС
SCROOGE ІІІ:  Інструкція  користувача  програмного  забезпечення  при  вивченні
фінансових дисциплін для здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління
та  адміністрування»,  05  «Соціальні  та  поведінкові  науки»,  28  «Публічне
управління та адміністрування».

Укладачі:  науково-педагогічні  працівники  кафедри  фінансів  банківської
справи та страхування (д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри Н.М. Сіренко,
канд. екон. наук, доцент М.Д. Бабенко, канд. екон. наук, доцент А.В. Бурковська,
канд. екон. наук, доцент Т.І. Лункіна, канд. екон. наук, доцент І.В. Баришевська,
канд. екон. наук,  доцент А.С. Полторак, канд. екон. наук, доцент О.І. Мельник,
канд.  екон.  наук,  доцент  Н.О.  Шишпанова,  асистент  О.А.  Боднар,  асистент
К.А. Мікуляк).

Рецензенти: 
Ю.В. Волосюк – канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних

систем і технологій, Миколаївський національний аграрний університет;
Д.В.  Калнауз  –  директор  відділення  Миколаївського  регіонального

управління ПАТ КБ «ПриватБанк».

Голосували:
за – 18 (вісімнадцять);
проти – немає;
утримались – немає.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету
Методичних рекомендацій з підготовки до державної (кваліфікаційної)

атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»), освітньо-
професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого
(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  секретаря  науково-методичної  ради
Лугової О. І., науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  Методичні  рекомендації  з  підготовки  до

державної  (кваліфікаційної)  атестації  здобувачів  вищої  освіти  освітньо-
професійної  програми  «Облік  і  оподаткування»  зі  спеціальності  071  «Облік  і
оподаткування»), освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та
страхування» зі спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Укладачі:
О.М. Вишневська –  д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового

факультету;
Н.М.  Сіренко  –  д-р  екон.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів,

банківської справи та страхування;
Л.А.  Козаченко  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  обліку  і

оподаткування;
Ю.Ю.  Чебан  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  доцент  кафедри  обліку  і

оподаткування,  голова  науково-методичної  комісії  обліково-фінансового
факультету.

Рецензенти:
О.А. Сарапіна – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і

оподаткування, Херсонський національний технічний університет;
В.П.  Клочан  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  економічної

кібернетики  та  математичного  моделювання,  Миколаївський  національний
аграрний університет.

Голосували:
за – 18 (вісімнадцять);
проти – немає;
утримались – немає.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету
Методичних рекомендацій з підготовки до державної атестації здобувачів вищої

освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  секретаря  науково-методичної  ради
Лугової О. І., науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  Методичні  рекомендації  з  підготовки  до

державної  атестації  здобувачів  вищої  освіти  освітньо-професійної  програми
другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія».

Укладачі:
А.В. Дробітько – канд. с.-г. наук, доцент, декан факультету агротехнологій;
В.В. Гамаюнова – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства,

геодезії та землеустрою;
С.Г. Чорний – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та

агрохімії;
М.І. Федорчук – д-р с.-г.наук, професор, професор кафедри рослинництва та

садово-паркового господарства; 
І.Д. Дудяк – канд. с.-г.  наук,  доцент, завідувач кафедри виноградарства та

плодоочівництва;
О.А. Коваленко – канд. с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та

садово-паркового господарства;
Т.М.  Манушкіна – канд.  с.-г.  наук,  доцент,  доцент кафедри землеробства,

голова науково-методичної комісії факультету агротехнологій;
Н.В. Маркова – канд.  с.-г.  наук,  доцент,  доцент кафедри рослинництва та

садово-паркового  господарства,  заступник  декана  факультету  агротехнологій  з
навчальної роботи.

Рецензенти:
Р.А. Вожегова – д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України,

директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України;
О.В. Дробітько –  канд. с.-г. наук, директор ФГ «Олена» Братського району

Миколаївської області.

Голосували:
за – 18 (вісімнадцять);
проти – немає;
утримались – немає.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету
Методичних рекомендацій з підготовки до державної атестації здобувачів
вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» другого (магістерського)

рівня вищої освіти»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  секретаря  науково-методичної  ради
Лугової О. І., науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  Методичні  рекомендації  з  підготовки  до

державної атестації  здобувачів вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Укладачі:
К.М.  Горбунова  – канд.  пед.  наук,  доцент, в.о.  декана  інженерно-

енергетичного факультету;
О.А. Горбенко –  канд. техн. наук, доцент, завідувач  кафедри агроінженерії,

голова науково-методичної комісії інженерно-енергетичного факультету;
В.І.  Гавриш  –  д-р  екон.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  тракторів  та

сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу.
Рецензенти:
І.П.  Атаманюк  –  д-р  техн.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  вищої  та

прикладної математики, Миколаївський національний аграрний університет;
В.Г.  Богза  –  канд.  техн.  наук,  доцент,  старший  науковий  співробітник

науково-дослідного  інституту  нових  агропромислових  об'єктів  та  навчально-
інформаційних технологій.

Голосували:
за – 18 (вісімнадцять);
проти – немає;
утримались – немає.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар О.І. Лугова



РІШЕННЯ
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 28 листопада 2018 р., протокол № 3

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету
Методичних рекомендацій з підготовки до державної атестації здобувачів

вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальностей 051
«Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та

адміністрування» за освітнім ступенем «магістр» спеціальностей 073
«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та

заочної форм навчання»

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  секретаря  науково-методичної  ради
Лугової О. І., науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати  до  друку  Методичні  рекомендації  з  підготовки  до
державної  атестації  здобувачів  вищої  освіти  за  освітнім  ступенем  «бакалавр»
спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління
та  адміністрування»  за  освітнім  ступенем  «магістр»  спеціальностей  073
«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної
форм навчання».

Укладачі:
О.В. Шебаніна – д-р екон. наук, професор, декан факультету менеджменту;
С.І.  Тищенко  –  канд.  пед.  наук,  доцент,  доцент  кафедри  економічної

кібернетики  і  математичного  моделювання,  заступник  декана  факультету
менеджменту з навчальної роботи;

О.В.  Калюжна  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  доцент  кафедри  управління
виробництвом  та  інноваційною  діяльністю  підприємств,  заступник  декана
факультету менеджменту з навчальної роботи;

В.П.  Клочан  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  економічної
кібернетики і математичного моделювання; 

І.І.  Червен  –  д-р  екон.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  управління
виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств;

О.І.  Котикова  –  д-р  екон.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки
підприємств;

А.В.  Ключник  –  д-р  екон.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  публічного
управління та адміністрування  і міжнародної економіки;

В.В. Клочан – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та
маркетингу;

Г.В.  Коваленко  –  канд.  екон.  наук,  старший  викладач  кафедри  економіки
підприємств, голова науково-методичної комісії факультету менеджменту.



Рецензенти:
О.М. Вишневська – д-р екон. наук,  професор, декан обліково-фінансового

факультету, Миколаївський національний аграрний університет;
І.О. Іртищева –  д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Голосували:
за – 18 (вісімнадцять);
проти – немає;
утримались – немає.

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко

Секретар О.І. Лугова


