
Рішення вченої ради
Миколаївського національного

аграрного університету

від 28 серпня 2019 р., протокол № 1



РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету

від 28 серпня 2019 року, протокол № 1

«Про підсумки діяльності університету за 2018-2019 н.р. та основні
завдання колективу на новий навчальний рік»

Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  ректора  університету
Шебаніна В.С. про  підсумки  діяльності  університету  за  2018-2019 н.р.  та
основні завдання колективу на новий навчальний рік, вчена рада університету

УХВАЛИЛА:

1.  Забезпечити  повне  та  неухильне  виконання,  з  урахуванням  впливу
зовнішніх  та  внутрішніх  ризиків, завдань,  передбачених  на  2019-2020
навчальний рік  Концепцією розвитку  Миколаївського  НАУ та  Програмою її
реалізації на 2016-2023 роки.

Відповідальний: трудовий колектив університету
Термін: 2019-2020 н.р.

2.  З  метою  покращення  якості  абітурієнтної  бази  та  успішного
проведення  Вступної  кампанії - 2020  забезпечити  повне  та  безумовне
виконання заходів, передбачених Концепцією та Програмою профорієнтаційної
роботи  Університету  і  Технолого-економічного  коледжу  на  2019-2020
навчальний рік.

Відповідальні:  перший  проректор  Д.В.  Бабенко,
в.о. директора Інституту економіки та управління
О.М.  Усикова, декани  О.В.  Шебаніна,  М.І.  Гиль,
О.М.  Вишневська,  А.В.  Дробітько,  В.В.  Кузьома,
І.М.  Марценюк,  в.о.  декана  К.М.  Горбунова,
директор  Технолого-економічного  коледжу
В.П. Рибачук, завідувачі кафедр
Термін: 2019-2020 н.р.

3.  Сформувати  повний  перелік  закладів  загальної  середньої  освіти
м. Миколаєва та області,  закріпити їх за  конкретними науково-педагогічними
працівниками  кафедр  Університету  та  провести,  по  кожному  факультету
окремо,  звітування  науково-педагогічних  працівників,  відповідальних  за
результати профорієнтаційної роботи у закріплених за ними закладах загальної
середньої освіти. Звітування про виконану профорієнтаційну роботу провести за
участі керівництва Університету. 

Відповідальні: декан  факультету  довузівської
підготовки І.М. Марценюк, завідувачі кафедр
Термін: до 15 листопада 2019 р.

4.  Забезпечити  проведення  Всеукраїнської  олімпіади  Миколаївського
НАУ для випускників всіх закладів загальної середньої освіти в розрізі кожного
окремого  району  та  збільшити  кількість  предметів  Олімпіади  до  дев’яти



(додатково географія  та хімія).  Залучити до участі  в  Олімпіаді  всіх слухачів
підготовчих курсів Університету.

Відповідальні: декан  факультету  довузівської
підготовки І.М. Марценюк, завідувачі кафедр
Термін: до 15 лютого 2020 р.

5.  Враховуючи  незадовільні  результати  Вступної  кампанії  2019  року,
зобов’язати  дирекції  коледжів  та  завідувачів  кафедр,  відповідальних  за
профорієнтаційну роботу в коледжах Університету, вжити невідкладних дієвих
профорієнтаційних заходів щодо залучення випускників коледжів до навчання
в Університеті. Прийняти мінімально допустимий результат якісного показника
профорієнтаційної  роботи  на  рівні  не  менше 50% від  кількості  випускників
коледжів.

Відповідальні: директори  коледжів  О.В.  Чорній,
Л.М.  Цимбалюк,  О.П.  Тофан,  завідувачі  кафедр
О.А. Горбенко, М.В. Дубініна, С.І. Луговий 
Термін: 2019-2020 н.р.

6. З метою суттєвого підвищення рівня ефективності роботи  підготовчих
курсів при підготовці до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
під час вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра розробити
та  реалізувати  дієві  заходи,  зокрема  передбачивши  розробку  «Методичних
рекомендацій  для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  до  єдиного  вступного
іспиту з іноземної мови», проведення корегування робочих програм відповідно
до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, проведення пробного
тестування після завершення роботи курсів тощо.

Відповідальні:  перший  проректор  Д.В. Бабенко,
в.о. директора  Навчально-наукового інституту
економіки  та  управління  О.М. Усикова, декани
О.В. Шебаніна,  О.М. Вишневська,  завідувачка
кафедри іноземних мов О.В. Артюхова
Термін: 2019-2020 н.р.

7.  Розробити  та  реалізувати  заходи  задля  успішного  проходження
державної  атестації  Університету  в  частині  провадження  наукової  (науково-
технічної) діяльності.

Відповідальний: проректор  з  наукової  роботи
О.Є. Новіков
Термін: вересень 2019 р.

8.  Заснувати,  на  засадах  державно-приватного  партнерства,  на  базі
Інституту післядипломної освіти трансферно-технологічну платформу «Центр
інновацій  та  інвестиційного  освітньо-науково-виробничого  розвитку»,
залучивши  до  його  функціонування  органи  державної  влади,  заклади  вищої
освіти, наукові, виробничі і комерційні структури.

Відповідальні: проректор  з  наукової  роботи
О.Є. Новіков, директор ІПО Д.Л. Кошкін
Термін: постійно



9.  Створити  STEM-лабораторію  з  3D принтером,  набором  навчальної
електроніки,  голографічної  фото-відео  студії  та  інших сучасних  засобів,  для
використання  не  тільки  в  освітньому  процесі,  а  й  рекламній  діяльності  з
популяризації  Університету.  Провести  конкурс  стартап-проектів
«Студентський ІТ-парк Миколаївського НАУ».

Відповідальні: перший  проректор  Д.В.  Бабенко,
проректор  з  наукової  роботи  О.Є.  Новіков,
проректорка  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи і підвищення кваліфікації Н.Г. Шарата
Термін: до 01 травня 2020 р.

10.  Організувати  та  провести  за  участі  органів  студентського
самоврядування  Університету  та  Технолого-економічного  коледжу  анонімне
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  під  час  укладання  контрактів  із  науково-педагогічними
працівниками.

Відповідальні: навчальний  відділ,  студентське
самоврядування  університету  та  Технолого-
економічного коледжу
Термін: квітень 2020 р.

11. Забезпечити вчасну підготовку та надання інформації для поліпшення
результатів  участі  Університету  в  міжнародних  рейтингах  університетів  (U-
Multirank,  Ranking  Web  of  Universities  (Webometrics)  тощо) та  національних
рейтингах закладів вищої освіти (ТОП 200 Україна, Консолідований рейтинг
вищих навчальних закладів України, рейтинг  SciVerse Scopus тощо).

Відповідальні: перший  проректор  Д.В.  Бабенко,
проректор  з  НР  О.Є.  Новіков,  завідувачка  НДВ
Н.В. Потриваєва, завідувач кафедрою інформаційних
систем  і  технологій  Ю.В  Волосюк,  керівники
структурних підрозділів та відділів
Термін: 2019-2020 н.р.

12.  Провести відповідні організаційні роботи із укладення контрактів з
іноземними громадянами (не менше 25 осіб)  та розпочати їхню підготовку за
ліцензованими спеціальностями в Університеті. 

Відповідальні: начальник  Науково-дослідного
центру міжнародного співробітництва і  правового
забезпечення В.А.  Кривонос,  в.о. директора
Навчально-наукового  інституту  економіки  та
управління О.М. Усикова, декани факультетів
Термін: до 15 вересня 2020 р.

13.  З  метою  розширення  можливостей  для  працевлаштування
випускників в Україні та за кордоном, а також сприяння поширенню інформації

https://www.elsevier.com/solutions/scopus


в світі  про Університет,  розробити форму резюме здобувача вищої освіти та
провести навчання щодо її заповнення для подальшого розміщення в соціальній
мережі  LinkedIn,  посилаючись  на  сторінку  Університету  в  цій  соціальній
мережі. 

Відповідальні: перший проректор Д.В. Бабенко, в.о.
директора  Навчально-наукового  інституту
економіки та управління О.М. Усикова, декани О.В.
Шебаніна,  М.І.  Гиль,  О.М.  Вишневська,  А.В.
Дробітько,  в.о.  декана  К.М.  Горбунова,  завідувач
кафедрою інформаційних систем і технологій Ю.В.
Волосюк
Термін: до 30 листопада 2019 р.

14. Розробити відповідне положення та провести Конкурс соціальних та
бізнес-проектів  за  грантової  підтримки  Миколаївського  НАУ,  пов’язаних  з
проектуванням полезахисних лісових смуг; проектуванням цеху з виготовлення
кормів  для  молодняку  (птиці,  худоби,  риби)  за  принципом  «Fast Growth»
(швидке зростання); розробкою моделі перетворювача харчових та рослинних
відходів у добавки до кормів; проведенням конкурсу серед здобувачів вищої
освіти  «Створи  свій  офіс»;  створенням  молодіжного  бізнесового  табору  з
навчання започаткуванню та розвитку власної справи (з вивченням іноземної
мови); іншими соціальними та бізнес-проектами.

Відповідальні: перший  проректор  Д.В.  Бабенко,
проректор з НР О.Є. Новіков 
Термін: до 01 травня 2020 р.

Голова вченої ради
В.С. Шебанін

Вчена секретарка                                                          Н.В. Потриваєва



РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 28 серпня 2019 р., протокол № 1

«Про виконання Програми профорієнтаційної роботи Миколаївського
НАУ та Технолого-економічного коледжу МНАУ на 2018-2019 н. р. та

схвалення Програми профорієнтаційної роботи Миколаївського
національного аграрного університету та Технолого-економічного коледжу

на 2019-2020 н.р.»

Заслухавши  інформацію  декана  факультету  довузівської  підготовки
Марценюка І.М., вчена рада університету 

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Марценюка І.М. взяти до відома.
2.  Затвердити  результати  профорієнтаційної  роботи  науково-

педагогічних працівників кафедр за 2018-2019 н.р.
3.  Ректорату  університету  розглянути  можливість  матеріального

заохочення  науково-педагогічних  працівників  кафедр,  які  досягли  вагомих
результатів,  а  саме,  75  і  більше  відсотків  виконання  плану,  у  проведенні
профорієнтаційної роботи в 2018-2019 н.р.

Відповідальний: ректорат університету.
Термін: 09.09.2019 р.

4.  Для  науково-педагогічних  працівників  кафедр,  які  мають
незадовільні  результати  профорієнтаційної  роботи  за  2018-2019  н.р.,  а  саме,
менше  50  %  виконання  плану,  при  формуванні  штатного  розпису  кафедр
на 2019-2020 н.р. збільшити аудиторне навантаження.

Відповідальний: завідувачі  кафедр,  декани
факультетів.
Термін: 30.08.2019 р.

5.  Забезпечити  неухильне  виконання  заходів,  передбачених
Програмою  профорієнтаційної  роботи  Миколаївського  національного
аграрного  університету  та  Технолого-економічного  коледжу  МНАУ
на  2019-2020  н.р.,  для  виконання  завдань  профорієнтаційної  роботи  щодо
формування якісної абітурієнтної бази університету у 2020 р.

Відповідальні: Марценюк І.М., Рибачук В.П., 
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.

Голова вченої ради
В.С. Шебанін

Вчена секретарка                                                          Н.В. Потриваєва



РІШЕННЯ
вченої ради Миколаївського національного аграрного університету

від 28 серпня 2019 року, протокол №1

«Про перейменування кафедри «Управління виробництвом
 та інноваційною діяльністю підприємств» 

в кафедру «Готельно-ресторанної справи та організації бізнесу»

Посилаючись  на  рішення  вченої  ради  факультету  менеджменту  від
23 серпня 2019 року протокол №1, вчена рада університету

УХВАЛИЛА:

1. Перейменувати  з  01  вересня  2019  року  на  факультеті  менеджменту
кафедру «Управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств»
в  кафедру  з  найменуванням  –  кафедра  «Готельно-ресторанної  справи  та
організації бізнесу» зі збереженням наявного штатного розпису кафедри.

2. Залишити за перейменованою кафедрою раніше закріплені приміщення
та навчальні аудиторії.

3. Канцелярії (Лигіній В.М.) внести відповідні зміни у документи. 

Голова вченої ради
В.С. Шебанін

Вчена секретарка                                                          Н.В. Потриваєва


	РІШЕННЯ

