
Протокол № 3 

засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області  

від 29.11.2013 року 

Присутні: із 12 членів Ради ректорів ВНЗ      

Миколаївської області присутні на         

засіданні 12 осіб. 

Слухали:  «Обрання голови Ради ректорів вищих навчальних закладів       

                    Миколаївської області» 

Виступили: 

1. Мельніченко В.В., член Ради ректорів, директор Департаменту освіти, 

науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації, який відмітив, що 

згідно Положення про Раду ректорів ВНЗ Миколаївської області (п.5.2) 

термін повноважень голови Ради проф. Шебаніна В.С., ректора 

Миколаївського національного аграрного університету закінчився (його було 

обрано 6 листопада 2008 року). Тому ми сьогодні повинні  вирішити питання 

щодо обрання голови Ради ректорів на новий п’ятирічний термін. 

Враховуючи результати успішної роботи Ради ректорів за п’ятирічний  

період ті інноваційно - інвестиційні проекти, які були реалізовані Радою за 

цей час є пропозиція від Департаменту освіти, науки та молоді, яка 

узгоджена та підтримала  Миколаївською облдержадміністрацією обрати 

Шебаніна В.С. головою Ради ректорів ВНЗ Миколаївської області на новий 

п’ятирічний строк, що не суперечить п.5.5. Положення про Раду ректорів 

ВНЗ Миколаївської області. Прошу членів Ради ректорів підтримати цю 

кандидатуру. 

2. Будак В.Д., член Ради ректорів, ректор Миколаївського національного 

університету ім.В.О.Сухомлинського, який відмітив позитивні 

організаторські здібності Шебаніна В.С., велику роботу проведену Радою 

ректорів ВНЗ Миколаївської області за п’ятирічний період і запропонував 

підтримати пропозицію Мельніченка В.В., директора Департаменту освіти, 

науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації щодо обрання 

Шебаніна В.С. головою Ради ректорів ВНЗ Миколаївської області на 

наступний п’ятирічний термін. 



  

 

3. Клименко Л.П., член Ради ректорів, ректор Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили, відмітив позитивну роботу Ради 

ректорів на чолі з Шебаніном В.С. щодо значного покращення науково-

дослідної роботи ВНЗ регіону, координацію роботи навчальних закладів в 

підготовці науково-педагогічних кадрів. За ініціативою проф. В.С.Шебаніна 

було організовано на належному рівні конкурс молодих вчених 

Миколаївської області, який значно підняв імідж молодих науковців та 

покращив конкурсну ситуацію при вступі до аспірантури та докторантури 

вищих навчальних закладів регіону. Висловив думку, що кращої кандидатури 

на цю посаду немає і вніс пропозицію щодо обрання Шебаніна В.С. головою 

Ради ректорів  вищих навчальних закладів Миколаївської області. 

Ухвалили:  «Обрати головою Ради ректорів вищих навальних закладів 

Миколаївської області на новий п’ятирічний термін Шебаніна В’ячеслава 

Сергійовича, ректора Миколаївського національного аграрного університету, 

доктора технічних наук, професора, член-кореспондента Національної 

академії аграрних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України». 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 11 осіб 

«проти» - немає 

«утримались» - немає 

Прийнято «одноголосно» 

 

 

 

Головуючий, директор Департаменту освіти,  

науки та молоді Миколаївської  

облдержадміністрації,  

член Ради ректорів  Миколаївської області                             В.В. Мельніченко          

 

 

Вчений секретар Ради ректорів ВНЗ  

Миколаївської області                                                                 Д.В. Бабенко 


