
Рішення вченої ради
Миколаївського національного

аграрного університету

від 22 жовтня 2019 р., протокол № 2



РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету

від 22 жовтня 2019 року, протокол № 2

«Про затвердження Звіту про результати прийому на навчання до
університету у 2019 році»

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  відповідального  секретаря
приймальної комісії  Баркаря Є.В. «Про затвердження Звіту про результати
прийому  на  навчання  до  університету  у  2019  році»  та  на  виконання  п. 6
розд. V Положення про приймальну комісію Миколаївського національного
аграрного  університету,  розробленого  на  підставі  Положення  про
приймальну  комісію  вищого  навчального  закладу,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, вчена
рада університету

УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  звіт  про  результати  прийому  на  навчання  до
Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році.

2. Активізувати роботу щодо формування якісної абітурієнтної бази у
2019-2020  роках  шляхом  реалізації  заходів  щодо  покращення
профорієнтаційної діяльності.

Відповідальні: декан  факультету
довузівської  підготовки  Марценюк  І.М.,
декани факультетів, завідувачі кафедр
Термін: жовтень 2019 р. – червень 2020 р.

3. Забезпечити  своєчасне  інформування  та  налагодження  зв’язків  із
потенційними вступниками через соціальні мережі.

Відповідальні: декан  факультету
довузівської  підготовки  Марценюк  І.М.,
декани факультетів, завідувачі кафедр
Термін: жовтень 2019 р. – червень 2020 р.

4. Забезпечити своєчасну розробку Правил прийому до Миколаївського
національного  аграрного  університету  в  2020  році  відповідно  до
законодавства  України та внести затверджені  Правила прийому до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти.

Відповідальний: відповідальний секретар
приймальної комісії Баркарь Є.В.
Термін: грудень 2019 р.



5. При  розробці  Правил  прийому  до  Миколаївського  національного
аграрного  університету  в  2020  році  передбачити  та  врахувати  вступ  на
перший курс  Університету  для  здобуття  ступеня  молодшого  бакалавра  за
ліцензованими спеціальностями.

Відповідальний: відповідальний секретар
приймальної комісії Баркарь Є.В.
Термін: грудень 2019 р.

6. Розмістити  на  веб-сайті  Миколаївського  національного  аграрного
університету затверджені вченою радою Університету Правила прийому до
Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році.

Відповідальні: відповідальний секретар
приймальної  комісії  Баркарь  Є.В.,
завідувач кафедри інформаційних систем
і технологій Волосюк Ю.В.
Термін: грудень 2019 р.

7. Затвердити  склад  приймальної  комісії  університету  на  2020  рік  з
урахуванням його оновлення не менш як на третину.

Відповідальний: перший проректор 
Бабенко Д.В.
Термін: грудень 2019 р. 

Голова вченої ради В.С. Шебанін

Вчений секретар Н.В. Потриваєва



РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету

від 22 жовтня 2019 року, протокол № 2

«Про готовність  матеріально-технічної бази  університету, структурних
підрозділів  та ІПО  до роботи в зимовий період»

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  АГР
Побережець Л.Г., директора ІПО Кошкіна Д.Л. та директорів коледжів щодо
готовності матеріально-технічної бази університету, структурних підрозділів
та ІПО до роботи в зимовий період, вчена рада університету

УХВАЛИЛА:

1.  Роботу  з  підготовки  матеріально-технічної  бази  університету,
структурних підрозділів та ІПО до роботи в зимовий період 2019-2020 н.р.
вважати задовільною.

2.  Провести  консервацію  гуртожитку  в  с.  Благодарівка  з  метою
недопущення  розмороження  системи  водопостачання  та  сантехнічного
обладнання: унітазів, бойлерів та інше.

Відповідальні: проректор з АГР 
Побережець Л.Г., завідувач НДВ Науково-
дослідного інституту сучасних технологій 
в АПК Карпенко М.Д.
Термін:  до 10.11.2019 р.

3. Проводити постійний контроль за виконанням:
а) заходів, затверджених  наказами: 

-  від  13.06.2019 р.  №65-АГ  «Щодо  підготовки  до  осінньо-зимового
періоду 2019-2020 рр.»;

-  від  18.10.2019 р.  №119-АГ  «Щодо  забезпечення  енергозбереження  в
університеті»;

б) наказів:
- від 17.04.2019 р. №41-АГ «Про призначення відповідального теплове

господарство, водопостачання та водовідведення»;
- від 09.09.2019 р. №95-АГ «Про призначення відповідальних за газове

господарство»;
- від 18.09.2019 р. №96-АГ «Про призначення відповідального за облік

природного газу»;
-  від 10.06.2019 р.  №70-АГ «Про відповідального за справний стан та

безпечну експлуатацію котлів»;
-  від  10.06.2019 р.  №68-АГ  «Про  призначення  відповідального  за

електрогосподарство»;
- від 18.01.2019 р. №1-АГ «Щодо відповідальності  за протипожежний

стан приміщень в університеті та його структурних підрозділах»;



-  від  10.06.2019 р.  №66-АГ  «Про  забезпечення,  придбання,
комплектування,  видачу  та  утримання  засобів  індивідуального  захисту
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці».

Відповідальні: проректор з АГР 
Побережець Л.Г., директор ІПО 
Кошкін Д.Л., директори коледжів, 
коменданти НК та студентських 
гуртожитків
Термін: постійно

4.  Заслухати  на  засіданнях  кафедр,  вчених  рад  факультетів,
педагогічних  рад  коледжів  МНАУ  результати  виконання  заходів  щодо
економії енергоносіїв. 

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр, директори коледжів
Термін: листопад 2019 р.

         Голова вченої ради В.С. Шебанін

 
         Вчений секретар Н.В. Потриваєва



РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 22 жовтня 2019 р., протокол № 2

«Про розгляд Програми діяльності коледжів університету та результати
їх ліцензування у зв’язку з набранням чинності Закону України 

«Про передвищу освіту»

Заслухавши  інформацію  директорів  коледжів  МНАУ  про  розгляд
Програми діяльності коледжів університету та результати їх ліцензування у
зв’язку з набранням чинності Закону України «Про передвищу освіту», вчена
рада університету 

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію директорів коледжів МНАУ взяти до відома.

2. Розробити та затвердити Положення про коледжі Миколаївського
НАУ відповідно до  Закону України № 2745-VІІІ  «Про фахову передвищу
освіту» від 06 червня 2019 р.

Відповідальні: директори коледжів
Термін: до 01.01.2020 р.

3. Оформити  та  надати  заявки  на  отримання  підручників
здобувачами  повної  загальної  середньої  освіти  в  коледжі  освіти  та
педагогічними  працівниками,  які  забезпечують  здобуття  профільної
середньої освіти.

Відповідальні: директори коледжів
Термін: до 01.01.2020 р.

4.  Пройти  ліцензування  на  провадження  освітньої  діяльності  у  сфері
фахової  передвищої  освіти  за  спеціальністю  241  «Готельно-ресторанна
справа». 

Відповідальний: директор ТЕК МНАУ 
Рибачук В.П.
Термін: до 01.12.2019 р.

5. Сформувати  та  надати  на  розгляд  до  Міністерства  освіти  і  науки
України  пропозиції  по  державному  замовленню  на  здобуття  фахової
передвищої освіти за всіма спеціальностями коледжів.

Відповідальні: директори коледжів
Термін: до 01.01.2020 р.

Голова вченої ради В.С. Шебанін

Вчений секретар Н.В. Потриваєва


	Термін: постійно
	РІШЕННЯ


