
 

 

 

 

Рішення вченої ради 
Миколаївського національного 

аграрного університету 
 

від 27 серпня 2020 р., протокол № 1



 

РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 серпня 2020 року, протокол № 1 

 

«Про підсумки діяльності університету за 2019-2020 н.р. та основні 

завдання колективу на новий навчальний рік» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету 

Шебаніна В.С. про підсумки діяльності університету за 2019-2020 н.р. та 

основні завдання колективу на новий навчальний рік, вчена рада університету 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Забезпечити виконання завдань та заходів, передбачених на 2020-2021 

навчальний рік Концепцією розвитку Миколаївського НАУ та Програмою з її 

реалізації на 2016-2023 роки, враховуючи вплив дії адаптивного карантину, 

зумовленого COVID-19, та інших чинників.  

Відповідальний: трудовий колектив університету 

Термін: 2020-2021 н.р. 

2. Забезпечити повне та безумовне виконання заходів, передбачених 

Концепцією та Програмою профорієнтаційної роботи Миколаївського НАУ і 

Технолого-економічного коледжу на 2020-2021 навчальний рік, враховуючи 

вплив дії адаптивного карантину, зумовленого COVID-19. 

Відповідальні: перший проректор Бабенко Д.В., 

в.о. директора Інституту економіки та управління 

Усикова О.М., декани Шебаніна О.В., Гиль М.І., 

Вишневська О.М., Дробітько А.В., 

Горбунова К.М., Кузьома В.В., Марценюк І.М., 

директор Технолого-економічного коледжу 

Рибачук В.П., завідувачі кафедр 

Термін: 2020-2021 н.р. 

3. Розробити систему дієвих заходів та забезпечити істотне поліпшення 

результатів участі Університету в міжнародних та національних рейтингах 

закладів вищої освіти. Зокрема, в університетському рейтингу «ТОП 200 

Україна» забезпечити входження до 50 кращих університетів; в рейтингу 

закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних 

Scopus посісти не нижче 80 місця. Забезпечити вище позиціювання 

Університету в міжнародних рейтингах QS World University Rankings та 

Ranking Web of Universities (Webometrics), Unirank, Google Scholar Citations 

тощо. 

Відповідальні: перший проректор Бабенко Д.В., 

проректор з НР Новіков О.Є., завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В., завідувач кафедрою 

інформаційних систем і технологій 

Волосюк Ю.В., декани факультетів, завідувачі 



 

кафедр, керівники структурних підрозділів та 

відділів 

Термін: 2020-2021 н.р. 

4. Враховуючи незадовільні результати Вступної кампанії 2020 року, 

зобов’язати дирекції коледжів та завідувачів кафедр, відповідальних за 

профорієнтаційну роботу в коледжах Університету, вжити невідкладних 

профорієнтаційних заходів щодо залучення випускників коледжів до навчання 

в Університеті. Встановити мінімально допустимий результат якісного 

показника профорієнтаційної роботи на рівні не менше 50% від кількості 

випускників коледжів. 

Відповідальні: директори Чорній О.В., 

Цимбалюк Л.М., Тофан О.П., завідувачі кафедр 

Горбенко О.А., Дубініна М.В., Луговий С.І. 

Термін: 2020-2021 н.р. 

5. Продовжити практику проведення Всеукраїнської олімпіади 

Миколаївського НАУ для майбутніх вступників. Широко залучати до участі в 

олімпіаді випускників закладів загальної середньої та професійно-технічної 

освіти (не менше 1000 осіб), а також всіх слухачів підготовчих курсів 

Університету. 

Відповідальні: декан факультету довузівської 

підготовки Марценюк І.М., завідувачі кафедр  

Термін: 2020-2021 н.р. 

6. Розглянути та внести конкретні пропозиції щодо можливості 

кредитування банківськими установами здобувачів вищої освіти Університету і 

ТЕК на пільгових умовах для оплати вартості навчання за договором. 

Розробити механізм можливої щомісячної компенсації відсотків за такими 

кредитами за рахунок Миколаївської обласної ради.  

Відповідальні: перший проректор Бабенко Д.В., 

проректор з НР Новіков О.Є., головний бухгалтер 

Галкіна Т.В. 

Термін: до 25.12.2020 р. 

7. Продовжити практику проведення силами студентського 

самоврядування Університету та Технолого-економічного коледжу анонімного 

анкетування здобувачів вищої освіти щодо виявлення фактів прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабарництва) на 

всіх курсах денної форми навчання. Ректорату Університету враховувати його 

результати при укладанні контрактів з науково-педагогічними працівниками. 

Відповідальні: навчальний відділ, студентське 

самоврядування Університету та Технолого-

економічного коледжу 

Термін: квітень 2021 р. 

8. Повторно звернутись до міжнародних та вітчизняних благодійних 

організацій та фондів із запитом про підтримку у фінансуванні 

(співфінансуванні) реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів 



 

Миколаївського національного аграрного університету. 

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 

начальник навчально-практичного центру із 

освіти Карпенко М.Д. 

Термін: листопад 2020 р. 

9. Здійснювати постійний моніторинг стану епідемічної ситуації в 

навчальних корпусах і гуртожитках Університету. Розробити алгоритм дій при 

виявленні випадків захворювання на COVID-19 та довести його до відома 

деканів факультетів, завідувачів кафедр та керівників підрозділів Університету. 

Відповідальні: перший проректор Бабенко Д.В., 

проректор з АГР Побережець Л.Г. 

Термін: постійно 

10. Постійно підвищувати ефективність діяльності інноваційних 

підрозділів Університету, зокрема Наукового парку Миколаївського НАУ 

«Агроперспектива», шляхом упровадження розробок та підготовки і реалізації 

нових інноваційних проєктів, у тому числі із активним залученням молодих 

вчених Університету. Забезпечити виконання завдань та заходів, передбачених 

на 2020-2021 навчальний рік Програмою наукових досліджень Миколаївського 

національного аграрного університету на базі Навчально-науково-практичного 

центру МНАУ на 2020-2024 роки. 

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 

начальник навчально-практичного центру із 

освіти Карпенко М.Д. 

Термін: постійно 

11. Забезпечити формування конкурсу зі вступу до аспірантури та 

докторантури Університету у 2020-2021 навчальному році. Підвищити 

ефективність роботи аспірантури та докторантури Університету шляхом 

забезпечення своєчасного захисту дисертаційних робіт. 

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 

завідувач НДВ Потриваєва Н.В., декани 

Шебаніна О.В., Гиль М.І., Вишневська О.М., 

Дробітько А.В., завідувач аспірантури 

Кушнарьова О.М., наукові керівники та 

консультанти, докторанти, аспіранти 

Термін: 2020-2021 н.р. 

12. Провести відповідні організаційні роботи із укладання контрактів з 

іноземними громадянами (не менше 25 осіб) та розпочати їх підготовку за 

ліцензованими спеціальностями в Університеті у 2021-2022 навчальному році.  

Відповідальні: начальник Науково-дослідного 

центру міжнародного співробітництва і 

правового забезпечення Кривонос В.А., в.о. 

директора Інституту економіки та управління 

Усикова О.М., декани факультетів 

Термін: до 01.06.2021 р. 



 

13. Розробити та подати грантові заявки (не менше 3-х від кожного 

факультету) за програмами ЄС (ERASMUS PLUS, HORIZON 2020) тощо. 

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 

начальник Науково-дослідного центру 

міжнародного співробітництва і правового 

забезпечення Кривонос В.А., в.о. директора 

Інституту економіки та управління 

Усикова О.М., декани Шебаніна О.В., Гиль М.І., 

Вишневська О.М., Дробітько А.В., 

Горбунова К.М. 

Термін: 2020-2021 н.р. 

14. Розробити Положення про нагородження відзнаками Миколаївського 

національного аграрного університету за досягнення у науковій, педагогічній та 

громадській роботі, сумлінну працю на благо Університету та заслуги перед 

ним, передбачивши відзнаки чотирьох рівнів:  

- перший рівень – подяка, оголошена наказом ректора;  

- другий рівень – диплом Миколаївського національного аграрного 

університету; цінний подарунок;  

- третій рівень – грамота Миколаївського національного аграрного 

університету; нагрудний знак Університету з посвідченням; 

- четвертий рівень – Почесна грамота Миколаївського національного 

аграрного університету. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної та виховної роботи і підвищення 

кваліфікації Шарата Н.Г., голова первинної 

профспілкової організації працівників та 

співробітників Університету Степанова Л.Т. 

Термін: до 01.11.2020 р. 

15. Зобов’язати науково-педагогічних працівників кафедри іноземних 

мов, що викладають дисципліни для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «Бакалавр» на першому курсі, зареєструватись та пройти Зовнішнє 

незалежне оцінювання з іноземної мови, яку викладають; викладачів кафедри, 

що викладають іноземну мову на курсах з підготовки здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «Бакалавр» до вступних випробувань в магістратуру - 

зобов’язати скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови.  

Відповідальні: перший проректор Бабенко Д.В., 

декан факультету культури і виховання 

Димитров М.Ф., в.о. завідувача кафедри 

іноземних мов Тішечкіна К.В. 

Термін: 2020-2021 н.р. 

16. Зобов’язати педагогічних працівників Технолого-економічного 

коледжу, що викладають математику, фізику, історію України, українську мову 

та літературу, біологію, іноземну мову зареєструватись та пройти Зовнішнє 

незалежне оцінювання з відповідних дисциплін.  



 

Відповідальний: директор Технолого-

економічного коледжу Рибачук В.П. 

Термін: 2020-2021 н.р. 

17. Внести зміни до типової форми Контракту з науково-педагогічним 

працівником, де передбачити необхідність володіння іноземною мовою на рівні 

не нижче В2 для науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни 

для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) та третьому (освітньо-

науковому) рівні. 

Відповідальні: перший проректор Бабенко Д.В., 

начальник відділу кадрів Машкіна Л.В. 

Термін: квітень 2021 р. 

 

 

Голова вченої ради                                                                 В.С. Шебанін 

 

 

Вчений секретар                                                                 Н.В. Потриваєва 

 

 



 

РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету  

від 27 серпня 2020 р., протокол № 1 

 

«Про виконання Програми профорієнтаційної роботи Миколаївського 

НАУ та Технолого-економічного коледжу МНАУ на 2019-2020 н. р. та 

схвалення Програми профорієнтаційної роботи Миколаївського 

національного аграрного університету та Технолого-економічного коледжу 

на 2020-2021 н.р.» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету довузівської 

підготовки Марценюка І.М., вчена рада університету  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію Марценюка І.М. взяти до відома. 

2. Затвердити Програму профорієнтаційної роботи Миколаївського 

національного аграрного університету та Технолого-економічного коледжу 

МНАУ на 2020-2021 н.р.». 

3. Забезпечити неухильне виконання заходів, передбачених Програмою 

профорієнтаційної роботи Миколаївського національного аграрного 

університету та Технолого-економічного коледжу МНАУ на 2020-2021 н.р. для 

формування якісної абітурієнтної бази університету у 2021 р. 

Відповідальні: Марценюк І.М., Рибачук В.П., 

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

 

 

Голова вченої ради                                                                        В.С. Шебанін 

 

 

Вчений секретар                                                                            Н.В. Потриваєва 
 



 

РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 серпня 2020 року, протокол № 1 

«Про затвердження Змін до Правил прийому до Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету 

 у 2020 році» 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Технолого-економічного 

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

прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного 

аграрного університету у 2020 році відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки України від 28.08.2020 р. №1/9-403 «Щодо проведення вступної кампанії 

2020 року», вчена рада університету 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Зміни до Правил прийому до Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2020 році. 

2. 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 у 2020 році. 

Відповідальний: директор коледжу Рибачук В.П. 

Термін: до 28 серпня 2020 року 

3. Подати затверджені відповідним чином Зміни до Правил прийому до 

Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного 

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

Відповідальний: директор коледжу Рибачук В.П. 

 Термін: до 28 серпня 2020 року 

4. Приймальній комісії Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету забезпечити неухильне 

виконання Правил прийому до Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету у 2020 році із 

урахуванням внесених до них Змін. 

Відповідальні: приймальна комісія коледжу 

Термін: постійно 

5. Рекомендувати педагогічним радам коледжів Миколаївського 

національного аграрного університету розглянути та затвердити зміни до 

Правил прийому до коледжів у 2020 році. 

Відповідальні: директори коледжів  

Термін: до 28 серпня 2020 року 

Голова вченої ради                                                                  В.С. Шебанін 

 

Вчений секретар                                                                      Н.В. Потриваєва 


