
 

 

 

 

Рішення вченої ради 
Миколаївського національного 

аграрного університету 
 

від 26 травня 2020 р., протокол № 9 



РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 26 травня 2020 року, протокол № 9 

 

«Про затвердження Змін до Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету та Технолог-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році» 

 

 Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря 

приймальної комісії Баркаря Є.В. щодо затвердження Змін до Правил прийому 

до Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році та 

директора Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного 

аграрного університету Рибачука В.П. щодо затвердження Змін до Правил 

прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного 

аграрного університету в 2020 році, вчена рада університету 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити Зміни до Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету в 2020 році. 

2. Затвердити Зміни до Правил прийому до Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році. 

 

3. Розмістити на офіційному веб-сайті Миколаївського НАУ затверджені 

відповідним чином Зміни до Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету в 2020 році. 

Відповідальний: відповідальний секретар 

приймальної комісії Баркарь Є.В. 

    Термін: до 01 червня 2020 року 

 

4. Розмістити на офіційному веб-сайті Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету затверджені 

відповідним чином Зміни до Правил прийому до Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році. 

Відповідальний: директор коледжу 

Рибачук В.П. 

    Термін: до 01 червня 2020 року 

 

5. Подати затверджені відповідним чином Зміни до Правил прийому до 

Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти. 

Відповідальний: відповідальний секретар 

приймальної комісії Баркарь Є.В. 

    Термін: до 01 червня 2020 року 

 



6. Подати затверджені відповідним чином Зміни до Правил прийому до 

Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного 

університету в 2020 році до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Відповідальний: директор коледжу 

Рибачук В.П. 

    Термін: до 01 червня 2020 року 

 

7. Приймальній комісії університету забезпечити неухильне виконання 

Правил прийому до Миколаївського національного аграрного університету в 

2020 році із урахуванням внесених до них Змін. 

Відповідальні: приймальна комісія університету 

    Термін: постійно 

 

8. Приймальній комісії Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету забезпечити неухильне 

виконання Правил прийому до Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році із 

урахуванням внесених до них Змін. 

Відповідальні: приймальна комісія коледжу 

    Термін: постійно 

 

 

 

Голова вченої ради      В.С. Шебанін 

 

 

Вчений секретар      Н.В. Потриваєва 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

 вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 26 травня  2020 року, протокол №9 

 

«Стан та перспективи розвитку оздоровчої та спортивно-масової роботи у 

Миколаївському НАУ» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри фізичного 

виховання Петренко Н.В., про стан та перспективи розвитку оздоровчої та 

спортивно-масової роботи у Миколаївському НАУ, вчена рада університету  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію завідувача кафедри фізичного виховання 

Петренко Н.В. про стан та перспективи розвитку оздоровчої та спортивно-

масової роботи в Миколаївському НАУ взяти до відома. 

2. Проводити спортивно-масові заходи в університеті з метою 

мотивації здобувачів вищої освіти до регулярної фізичної активності. 

Відповідальні: завідувач кафедри фізичного 

виховання Петренко Н.В., заступники деканів  

факультетів з виховної роботи; студентський  

президент Василенко М.Ю., студентські 

декани факультетів 

Термін: постійно 

3. Запроваджувати на практичних заняттях зі здобувачами вищої 

освіти сучасні здоров’язбережувальні технології. 

Відповідальний:  завідувач кафедри 

фізичного виховання Петренко Н.В. 

Термін: постійно 

4. Залучати органи студентського самоврядування до організації 

оздоровчої та спортивно-масової роботи в університеті. 

Відповідальні: завідувач кафедри  фізичного 

виховання  Петренко Н.В., заступники деканів 

з виховної роботи, студентський президент 

Василенко М.Ю., студентські декани 

факультетів 

Термін: постійно 

5. Провести «вебінари» та зустрічі з провідними спортсменами області 

для підвищення спортивної майстерності здобувачів вищої освіти, спортсменів 

тощо. 

Відповідальні: завідувач кафедри фізичного 

виховання Петренко Н.В., студентський 

президент Василенко М.Ю., 



студентські  декани факультетів 

  Термін: жовтень-листопад 2020 р. 

6. Активізувати проведення профорієнтаційної роботи у спортивних 

школах області та міста з метою залучення кращих спортсменів до вступу в 

університет.  

Відповідальний: завідувач кафедри 

фізичного виховання Петренко Н.В. 

Термін: постійно 

7. Провести на базі Миколаївського НАУ змагання різного рівня серед          

ЗВО І-ІІ рівнів акредитації та закладів загальної середньої освіти з метою 

залучення спортсменів до вступу в університет. 

Відповідальні: декан факультету довузівської 

підготовки Марценюк І.М., керівники 

коледжів МНАУ, завідувач кафедри 

фізичного виховання Петренко Н.В. 

Термін: березень-квітень 2020 р. 

8. Висвітлювати успіхи здобувачів вищої освіти, спортсменів 

університету у ЗМІ та Інтернет мережах з метою формування у студентської 

молоді культури фізичної активності та здоров’я. 

Відповідальні: завідувач кафедри фізичного 

виховання Петренко Н.В., студентський 

президент Василенко М.Ю., студентські  

декани факультетів 

Термін: постійно 

9. Ініціювати моральне та матеріальне заохочення здобувачів вищої 

освіти, спортсменів, які захищають честь університету на змаганнях різного 

рівня та мають значні спортивні досягнення. 

Відповідальні: проректор з НП та ВР і ПК 

Шарата Н.Г., завідувач кафедри фізичного 

виховання Петренко Н.В. 

Термін: травень-червень 2021 р. 

10.  Провести спартакіаду «Здоров’я» серед науково-педагогічних 

працівників та співробітників МНАУ. 

Відповідальні: ректорат, профспілковий   

комітет викладачів і  

співробітників університету,  

кафедра фізичного виховання 

Термін: 28.08-30.08 2020р. 

 

 

Голова вченої ради      В.С. Шебанін 

 

Вчений секретар        Н.В. Потриваєва 



РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 26 травня 2020 р., протокол № 9 

 

«Організація оздоровлення студентів і співробітників університету, 

структурних підрозділів та ІПО в літній період» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голів профспілкових комітетів 

університету Степанової Л.Т. та Біліченка О.С. про організацію оздоровлення  

студентів і співробітників університету, структурних підрозділів та ІПО в 

літній період, вчена рада університету 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію голів профспілкових комітетів університету прийняти до 

відома. 

2. Розробити захоти з підготовки літнього табору Миколаївського НАУ з 

денним перебуванням до прийому відпочиваючих улітку 2020 року. 

Передбачити в них питання з охорони відпочинку, медичного обслуговування 

відпочиваючих, розпорядок дня відпочиваючих, графік заїздів відпочиваючих.  

Відповідальна: проректор з АГР 

Побережець Л.Г. 

Термін виконання: до 22.06.2020 р. 

 

3. Провести профілактичне обслуговування мережі водопостачання літнього 

табору. 

Відповідальна: проректор з АГР 

Побережець Л.Г. 

Термін виконання: до 22.06.2020 р. 

 

4. Провести поточний ремонт будиночків відпочиваючих у літньому таборі.  

Відповідальна: проректор з АГР 

Побережець Л.Г. 

Термін виконання: до 22.06.2020 р. 

 

5. Провести облаштування прилеглої території для безпечного і 

комфортного перебування відпочиваючих у літньому таборі. 

Відповідальна: проректор з АГР 

Побережець Л.Г. 

Термін виконання: до 22.06.2020 р. 

 

6. Розпочати збір заяв, від бажаючих поїхати до літнього табору 

університету. 



Відповідальні: голови 

профспілкових комітетів 

університету  

Термін виконання: до 19.06.2020 р. 

7. Здійснювати підбір кандидатур для подальшого відпочинку, відповідно 

до Положення про організацію відпочинку науково-педагогічних працівників, 

співробітників та здобувачів вищої освіти університету на базі літнього табору 

Миколаївського НАУ у с. Коблево. 

Відповідальні: голови 

профспілкових комітетів 

університету  

Термін виконання: до 19.06.2020 р. 

8. Розробити графік перевезення відпочиваючих до літнього табору 

Миколаївського НАУ у с. Коблево. 

Відповідальні: голови 

профспілкових комітетів 

університету  

Термін виконання: до 22.06.2020 р. 

 

 

Голова вченої ради                                                              В.С. Шебанін 

 

Вчений секретар                                                                  Н.В. Потриваєва 

 

 



РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 26 травня 2020 р., протокол № 9 

 

«Про підготовку молодших спеціалістів у коледжах МНАУ в рамках 

впровадження освітніх програм профільної середньої освіти» 

 

Заслухавши та обговоривши доповіді директорів коледжів МНАУ щодо 

підготовки молодших спеціалістів у коледжах МНАУ в рамках впровадження 

освітніх програм профільної середньої освіти вчена рада університету 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію про підготовку молодших спеціалістів у коледжах МНАУ 

в рамках впровадження освітніх програм профільної середньої освіти взяти до 

відома. 

2. Продовжити роботу коледжів університету стосовно удосконалення 

освітніх програм профільної середньої освіти в частині формування необхідних 

професійних компетентностей. 

Відповідальні: директори 

коледжів 

Термін: постійно. 

 

3. При складанні навчальних планів, перелік предметів з блоку 

вибірково-обов’язкових, профільних та спеціальних курсів формувати 

коледжам МНАУ самостійно, з урахуванням галузі знань та спеціальностей, з 

яких здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста та освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. 

Відповідальні: директори 

коледжів 

Термін: постійно. 

 

4. Профільне навчання у коледжах університету формувати відповідно до 

спеціальності, за якою здійснюється підготовка здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра.  

Відповідальні: директори 

коледжів 

Термін: постійно 

 

 

Голова вченої ради      В.С. Шебанін 

 

 

  Вчений секретар      Н.В. Потриваєва 


