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РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 28 січня 2020 року, протокол № 5

 «Підсумки науково-дослідної роботи університету за 2019 рік та
перспективи її подальшого розвитку у 2020 році»

Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  проректора  з  наукової  роботи,
професора Новікова О.Є. про підсумки науково-дослідної роботи університету за
2019  рік  та  перспективи  її  подальшого  розвитку  у  2020  році,  вчена  рада
університету

У Х В А Л И Л А :

1. Науково-дослідну роботу університету визнати задовільною.
2. Затвердити Звіт науково-дослідної роботи університету за 2019 рік. 
3.  Підготувати  проєкти  наукових  робіт  і  науково-технічних

(експериментальних) розробок молодих вчених (не менше 3-х від факультету) для
участі у І етапі конкурсного відбору, виконання яких розпочнеться у 2021 році за
рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків
2201040.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
зав. НДВ Потриваєва Н.В., декани факультетів, 
керівники наукових тем
Термін: до 16.03.2020 р.

4. Підготувати проєкти наукових досліджень та розробок для участі у І етапі
конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (не менше 3-х від
факультету),  виконання  яких  розпочнеться  у  2021  році  за  рахунок  коштів
державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
зав. НДВ Потриваєва Н.В., декани факультетів, 
керівники наукових тем
Термін: до 16.04.2020 р.

5.  Розробити  та  подати  на  затвердження  тематику  актуальних  наукових
досліджень  науково-педагогічних  працівників,  докторантів,  аспірантів  та
студентів  на  базі  ННПЦ  університету  в  рамках  реалізації  Програми  діяльності
Наукового  парку  Миколаївського  національного  аграрного  університету
«Агроперспектива».

Відповідальні: зав. НДВ Потриваєва Н.В., 
зав. НДВ НДІ СТ в АПК Карпенко М.Д., декани 
факультетів 
Термін: до 10.03.2020 р.

6. Забезпечити впровадження результатів досліджень науково-педагогічних
працівників,  докторантів,  аспірантів  та  студентів  університету  в  освітній  та
виробничий процеси.



Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
зав. НДВ Потриваєва Н.В., декани факультетів,
завідувачі кафедр 
Термін: постійно

7. Підготувати проєкт «Створення центру насінництва новітніх вітчизняних
сортів зернових культур для зрошувальних земель Півдня України» для участі у
конкурсному  відборі  проектів  регіонального  розвитку  Міністерства  розвитку
громад  та  територій  України,  які  можуть  реалізовуватися  за  рахунок  коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, відповідно до завдань
Державної стратегії регіонального розвитку  за програмою «Розвиток інноваційної
економіки та інвестицій».

Відповідальний: проректор з НР Новіков О.Є.
Термін: до 01.04.2020 р.

8.  Забезпечити  публікацію  результатів  наукових  досліджень  науково-
педагогічних працівників (не менше однієї наукової статті на рік в розрахунку на
одного НПП) у наукових виданнях (журналах), які індексуються БД Scopus та Web
of Science Core Collection.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП
Термін: 2020 р.

9.  Посилити  контроль  за  виконанням  умов  контракту  щодо  публікацій
результатів  наукових  досліджень  науково-педагогічних  працівників у  наукових
виданнях  (журналах),  які  індексуються  БД  Scopus та  Web of Science Core
Collection.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
зав. НДВ Потриваєва Н.В., декани факультетів
Термін: 2020 р.

10. Преміювати науково-педагогічних працівників:

-  за  включення  науково-педагогічних  працівників  факультетів  до  складу
редакційних колегій наукових видань (журналів), які індексуються у БД Scopus та/
або Web of Science Core Collection;

- за публікацію результатів наукових досліджень в міжнародних наукових
журналах, що індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection.

Відповідальні: ректорат, декани факультетів
Термін: 2020 р.

11.  Забезпечити  регулярність  роботи  студентських  наукових  гуртків  на
факультетах  університету  та  науково-творчого  товариства  молодих  вчених.
Підвищувати якість підготовки студентів університету та розширити їх участь у
Всеукраїнських предметних і фахових олімпіадах.

Відповідальні: зав. НДВ Потриваєва Н.В., 
декани факультетів, завідувачі кафедр, 
керівники студентських наукових гуртків
Термін: постійно



12.  Забезпечити  участь  науковців  університету  у  міжнародних
дослідницьких  програмах.  Підготувати  не  менше  двох  грантових  проектів  з
факультету.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
зав. НДВ Потриваєва Н.В., начальник НДЦ  
МСПЗ Кривонос В.А., декани факультетів, 
завідувачі кафедр
Термін: 2020 р.

13.  Деканам  факультетів  забезпечити  проведення  не  менше  одного
міжнародного та двох всеукраїнських заходів щорічно.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
зав. НДВ Потриваєва Н.В., декани факультетів, 
завідувачі кафедр 
Термін: постійно

14.  Сформувати  колективом  кожної  кафедри  госпдоговірну  тематику  в
розрахунку 5 тис. грн/рік на одного НПП. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі 
кафедр, НПП
Термін: 2020 р.

15. Надати пропозиції до Плану діяльності Інноваційно-освітнього кластеру
«Агротехніка» на 2020 рік.

Відповідальні: в.о. декана інженерно-
енергетичного факультету Горбунова К.М., 
зав. НДВ НДІ СТ в АПК Карпенко М.Д.
Термін: до 17.02.2020 р.

16.  Поліпшити  якість  підготовки  наукових  кадрів  в  аспірантурі  та
докторантурі  університету.  Підвищити  відповідальність  наукових  керівників  за
якісне виконання дисертаційних робіт.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
декани факультетів, завідувачі кафедр
Термін: 2020 р.

17.  Продовжити  практику  залучення  педагогічних  працівників  коледжів
університету до виконання спільних науково-дослідних робіт.

Відповідальні: зав. НДВ Потриваєва Н.В., 
декани факультетів, директори коледжів
Термін: 2020 р.

18.  Активізувати  роботу  з  проведення  спільних  досліджень  з  іншими
закладами вищої освіти України та зарубіжжя, науковими установами та філіями
кафедр на виробництві за пріоритетними науковими напрямами.

Відповідальні: зав.  НДВ  Потриваєва  Н.В.,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: 2020 р.



19. З  метою покращення  позицій  МНАУ  у  рейтингу  університетів  світу
«Вебометрікс» необхідно:

19.1. Забезпечити постійний контроль за змінами у методології  складання
рейтингу.

Відповідальні: проректор з НР Новіков О.Є., 
зав. НДВ Потриваєва Н.В., зав. кафедри 
інформаційних систем і технологій 
Волосюк Ю.В. 
Термін: щомісяця

19.2.  НПП  університету  актуалізувати  свої  профілі  у  «Google Академії»,
забезпечити  достовірність  інформації  (відсутність  у  профілях  статей,  які  не
пов’язані з автором).

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі 
кафедр, НПП
Термін: постійно

20. Взяти участь у конкурсі на отримання Премії Верховної Ради України та
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Відповідальні: проректор  з  НР  Новіков  О.Є.,
декани факультетів.
Термін подання пакету документів:
до 20.02.2020 р.

Голова вченої ради В.С. Шебанін

Вчений секретар Н.В. Потриваєва



РІШЕННЯ 
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету

від 28 січня 2020 р., протокол № 5

«Про інформаційно-бібліографічну роботу бібліотеки як складової
науково-освітнього простору університету»

Заслухавши і  обговоривши доповідь  директора  бібліотеки  Пустової О.Г.
щодо винесеного для обговорення питання, вчена рада університету

УХВАЛИЛА:

1.  Інформацію  про  інформаційно-бібліографічну  роботу  бібліотеки  як
складову науково-освітнього простору університету взяти до відома. 

2. Продовжити використання новітніх технологій, своєчасно оновлювати
поточну інформацію на сайті бібліотеки. Розробляти та розміщувати на сайті
віртуальні  виставки,  веб-огляди,  бюлетені  нових  надходжень,  бібліографічні
покажчики, інформаційні списки літератури; здійснювати електронну розсилку
публікацій  за  актуальними  темами  освітнього  процесу  на  кафедри  та
керівництву університету.

Відповідальний:  директор  бібліотеки
Пустова О.Г.
Термін: протягом 2020 року.

3.  Кафедрам  університету  надавати  бібліотеці  інформацію  про  нові
навчальні  дисципліни,  які  включені  у  навчальні  плани  факультетів
університету,  а  бібліотеці  проводити  моніторинг  щодо  забезпеченості  цих
дисциплін  навчальною  літературою  з  метою  поповнення  власних  баз  даних
електронної бібліотеки для використання у навчальних цілях у межах локальної
комп’ютерної мережі університету. 

Відповідальні:    завідувачі  кафедр,
директор бібліотеки Пустова О.Г.
Термін: вересень (кожного року).

4.  Спільно  з  факультетами  університету  продовжити  переведення  у
цифровий  формат  активного  фонду  бібліотеки  для  поповнення  електронної
бібліотеки книг з метою їх використання. 

Відповідальні: директор бібліотеки 
Пустова О.Г., декани факультетів.
Термін: липень 2020 року.

5.  З метою підвищення індексу цитування у наукометричних базах даних
та сприяння покращенню рейтингу університету, протягом двох тижнів з дати
публікації  науково-педагогічним  працівникам  продовжувати  надавати
бібліотеці наукові праці для розміщення в репозитарії, крім статей з наукового
журналу «Вісник аграрної науки Причорномор’я» та електронного наукового



видання «Modern Economics». Звіти про наукову роботу приймати з довідкою
бібліотеки про подані до репозитарію документи.

Відповідальні: завідувач НДВ 
Потриваєва, декани факультетів, 
завідувачі кафедр, НПП
Термін: постійно, кожного року

6.  Науково-педагогічним  працівникам  університету  продовжувати
надавати бібліотеці в роздрукованому та електронному вигляді (в форматі PDF))
монографії,  навчальні  посібники,  методичні  розробки,  підручники  та  інші
видання, видані в університеті та поза його межами.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр, НПП
Термін: постійно, кожного року

7.  Своєчасно  забезпечувати  максимально  повне  представлення
методичних  та  наукових  розробок  науково-педагогічних  працівників
університету в репозитарії МНАУ.

Відповідальний: директор бібліотеки 
Пустова О.Г., завідувачі кафедр, НПП 
Термін: постійно.

8.  Надавати  допомогу  науковцям  університету  у  роботі  з
наукометричними  базами даних (у виборі видань для розміщення публікацій,
редакції в них списків літератури; у наповненні своїх профілів та їх оновленні
та ін.).

Відповідальні: директор бібліотеки 
Пустова О.Г
Термін: постійно

9. Продовжити використання хмарних технологій з метою забезпечення
освітнього процесу електронними повнотекстовими документами в коледжах
МНАУ за запитами їхніх бібліотек.

Відповідальний:  директор  бібліотеки
Пустова О.Г.
Термін: постійно.

10. З метою підвищення якості обслуговування користувачів, бібліотеці
університету  продовжити  проведення  практикумів-тренінгів  щодо
впровадження інформаційних технологій в бібліотеках коледжів МНАУ. 

Відповідальний: директор бібліотеки 
Термін: кожного року.

11.  Залучати  бібліотеку  МНАУ  для  поліпшення  результатів
профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: директор бібліотеки  
Пустова О.Г., декан факультету 



довузівської підготовки Марценюк І.М., 
декани факультетів 
Термін: 2019-2020 н.р.

12. Вивчити ефективність використання філій бібліотеки у гуртожитках
університету та внести конкретні пропозиції щодо їх подальшого використання.

Відповідальні: перший проректор 
Бабенко Д.В., директор бібліотеки  
Пустова О.Г., декани факультетів, 
студентське самоврядування
Термін: до 01.09.2020 р.

Голова вченої ради В.С. Шебанін

Вчений секретар Н.В. Потриваєва



РІШЕННЯ 
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету

від 28 січня 2020 р., протокол № 5

«Про зміну назви коледжів Миколаївського національного аграрного
університету»

Заслухавши і  обговоривши доповідь  першого  проректора  Бабенка  Д.  В.
щодо  необхідності  зміни  назви  коледжів  Миколаївського  НАУ,  згідно  п.  2
розділу ХІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову
передвищу освіту», вчена рада університету 

УХВАЛИЛА:
1. Звернутися  до  Міністерства  освіти  і  науки  України  щодо  зміни  назв

коледжів  Миколаївського  національного  аграрного  університету  наступним
чином:

- Вознесенського  коледжу  Миколаївського  національного  аграрного
університету  на  Відокремлений  структурний  підрозділ  «Вознесенський
фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»;
- Мигійського  коледжу  Миколаївського  національного  аграрного
університету  на  Відокремлений  структурний  підрозділ  «Мигійський
фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»;
- Новобузького  коледжу  Миколаївського  національного  аграрного
університету  на  Відокремлений  структурний  підрозділ  «Новобузький
фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»;
- Технолого-економічного  коледжу  Миколаївського  національного
аграрного  університету  на  Відокремлений  структурний  підрозділ
«Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного
аграрного університету».

Голова вченої ради В.С. Шебанін

Вчений секретар Н.В. Потриваєва       



РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету

від 28 січня 2020 року, протокол №5

«Про призначення іменних та академічних стипендій на ІІ семестр  
2019-2020 н.р.»

Відповідно до Указу Президента України від 9 червня 1994 року № 290
«Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні» та Положення про
порядок  призначення  академічних  стипендій  Президента  України  студентам
вищих навчальних закладів та аспірантам, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1994 року № 744, від 22 лютого 2006 року
№209 «Про академічну стипендію імені  М.С. Грушевського для студентів  та
аспірантів  вищих  навчальних  закладів»,  наказу  Міністерства  освіти  і  науки
України від 15.10.2010 №958 «Деякі питання призначення іменних стипендій
Верховної  Ради України» і,  враховуючи відмінні  успіхи в навчанні,  активну
участь  у  громадському  житті,  науково-дослідній  роботі,  вчена  рада
університету

УХВАЛИЛА:

1.  Клопотати  перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про
призначення на ІІ семестр 2019-2020 навчального року академічних стипендій
таким  здобувачам  вищої  освіти  Миколаївського  національного  аграрного
університету:

Академічну стипендію Президента України:
- Паламарчук  В.  Ю.  –  здобувачу  вищої  освіти  V  курсу  обліково-

фінансового факультету;
- Шаповалової  І.  В.–  здобувачу  вищої  освіти  V  курсу  факультету

менеджменту.
Академічну стипендію М.С. Грушевського: 
- Цендрі  К.  І.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІV  курсу  факультету
ТВППТСБ. 
Академічну стипендію Кабінету Міністрів України:
- Свістельнику Ю. Ю.  – здобувачу вищої освіти V курсу факультету
агротехнологій.

.
2. Призначити іменні стипендії університету:
Стипендію Благодійного фонду «Університет ХХІ ст.»:
- Григор’євій  А.В.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІІІ  курсу  факультету

агротехнологій;
          -  Охоті Н. В.– здобувачу вищої освіти ІІІ курсу обліково-фінансового
факультету;
          - Дяченко В.П. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу факультету ТВППТСБ;
          - Кучер А. І. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу факультету менеджменту;



          - Лобчуку  С.  М.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІІІ  курсу  інженерно-
енергетичного факультету;

-  Снідко Є. А. – здобувачу вищої освіти ІІІ курсу спеціальності «Фінанси,
банківська  справа  та  страхування»  Технолого-економічного  коледжу
Миколаївського національного аграрного університету.

Стипендію профспілкового комітету:
-  Олійніченко  К.О.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІІІ  курсу  обліково-

фінансового факультету; 
-  Рижкову  І.С.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІІ  курсу  факультету

агротехнологій;
-  Олійнику  К.  І.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІV  курсу  інженерно-

енергетичного факультету;
-  Кучеренку  Д.О.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІІ  курсу  факультету

менеджменту;
-  Малешевій  Я.В.  –  здобувачу  вищої  освіти  ІІ  курсу  факультету

ТВППТСБ;
           -   Черній Т.  С.  –  здобувачу  вищої  освіти ІV курсу спеціальності
«Технологія  виробництва  та  переробки  продукції  тваринництва»  Технолого-
економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

3. Документи надати Раді ректорів закладів вищої освіти Миколаївської
області України до 30 січня 2020 року.

Голова вченої ради В.С. Шебанін

Вчений секретар Н.В. Потриваєва


