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РІШЕННЯ 

науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету  

від 31 жовтня 2018 р., протокол № 2 

«Про організацію та навчально-методичне забезпечення атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра та магістра, у формі державного іспиту на 

факультетах університету» 

Заслухавши і обговоривши доповіді голів науково-методичних комісій 

факультетів Горбенко О.А., Манушкіної Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., 

Стародубця О.О. та комісії у складі Горбунової К.М., Коваленка О.А., 

Калиниченко Г.І. щодо винесеного на обговорення питання, науково-методична 

рада університету 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Розробити та розглянути на засіданні науково-методичної ради 

університету «Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів вищої освіти у МНАУ». 

Відповідальний: провідний юрисконсульт 

Соколік В.Д. 

Термін: грудень 2018 року. 

3. Розробити методичні рекомендації з підготовки до державної атестації 

здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра за всіма 

спеціальностями. 

Відповідальні: декани факультетів, голови 

НМК факультетів. 

Термін: листопад 2018 року. 

4. Враховувати наукові досягнення здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти при їх оцінюванні на державному екзамені. 

Відповідальні: декани факультетів. 

Термін: постійно. 

5. Факультетам університету розробити та затвердити на засіданні вчених 

рад факультетів форму екзаменаційного білету та супровідних документів для 

проведення державної атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями 

бакалавра і магістра. Передбачити у вказаній формі екзаменаційного білету 

затвердження його першим проректором університету. 

Відповідальні: декани факультетів. 

Термін: 2018-2019 н.р. 

6. Залучати до роботи екзаменаційної комісії з проведення державної 

атестації здобувачів вищої освіти провідних науковців та представників 

роботодавців з числа передових підприємств, установ та організацій відповідної 

сфери діяльності. 

Відповідальні: декани факультетів. 

Термін: постійно. 

7. Деканатам факультетів розміщувати на офіційних веб-сторінках 



факультетів інформацію щодо підготовки та проведення державної атестації осіб, 

які здобувають ступінь бакалавра та магістра (графіки проведення державного 

іспиту та консультацій до нього, тощо). 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувач кафедри інформаційних систем і 

технологій Волосюк Ю.В. 

Термін: постійно. 

8. На факультетах агротехнологій, інженерно-енергетичному та ТВППТСБ 

розглянути питання щодо особливостей проведення державної атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра за освітньо-науковою програмою. 

Відповідальні: декани факультетів 

Дробітько А.В., Горбунова К.М., Гиль М.І., 

Голови науково-методичних комісій 

факультетів Манушкіна Т.М., 

Горбенко О.А., Стародубець О.О. 

Термін: листопад 2018 року. 

 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко 

 

Секретар                                              О.І. Лугова 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету  

від 31 жовтня 2018 р., протокол № 2 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

монографії «Інтенсивні технології у молочному скотарстві»» 

 

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 

монографії «Інтенсивні технології у молочному скотарстві» авторського 

колективу: Т.В. Підпала, О.М. Остапенко, С.Є. Ясевін, О.В. Дровняк, 

О.С. Марикіна, Н.В. Гребенюк. 

Рецензенти: 

Козир В.С. – д-р с.-г. наук, академік НААН, головний науковий 

співробітник Інституту сільського господарства степової зони НААН України; 

Прудніков В.Г. – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології 

переробки та стандартизації продуктів тваринництва Харківської державної 

зооветеринарної академії; 

Піщан С.Г. – д-р с.-г. наук, професор, декан біотехнологічного факультету 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 

 

 

 

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 31 жовтня 2018 р., протокол № 2 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

навчального посібника «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»» 

 

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 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» авторського 

колективу: А.О. Бондар, М.М. Поручник, Л.О. Тарасенко, В.О. Рудь. 

Рецензенти: 

Лясота В.П. – д-р вет. наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-

санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії 

імені Й.С. Загаєвського Білоцерківського національного аграрного університету; 

Козенко О.В. – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри гігієни та 

загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького; 

Решетніченко О.П. – д-р с.-г. наук, доцент, професор кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи Одеського державного аграрного університету; 

Коцюбенко Г.А. – д-р с.-г. наук, доцент, доцент кафедри птахівництва, 

якості та безпечності продукції Миколаївського національного аграрного 

університету. 

 

 

 

 

Голосували: 

за – 18 (вісімнадцять); 

проти – немає; 

утримались – немає. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету            Д.В. Бабенко 

 

Секретар            О.І. Лугова 

 

 

 


