
 

 

 

 

 

Рішення вченої ради 
Миколаївського національного 

аграрного університету 
 

від 30 червня 2020 р., протокол № 10 



РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від  30 червня  2020 р. протокол  № 10 

 

«Про підсумки роботи вченої ради університету  

у 2019-2020 навчальному році» 

 

Заслухавши та обговоривши звіт вченого секретаря Потриваєвої Н.В., 

вчена рада відмічає, що план роботи вченої ради університету за 2019-2020 н.р. 

в цілому виконано. Значна увага приділялася впровадженню новітніх 

технологій в освітній процес, науковій та соціальній роботі. Рішення, які було 

ухвалено вченою радою у 2019-2020 н.р., містили більше 100 пунктів, з яких 

завдань – більше 80. По кожному з останніх було призначено відповідальних та 

терміни виконання.  

З метою покращення роботи вченої ради університету у 2019-2020 н.р. та 

усунення недоліків, вчена рада університету 

 

У Х В А Л И Л А: 

 

1. Інформацію щодо виконання рішень вченої ради університету за 2019-

2020 н.р. взяти до відома. 

2. Скласти Комплексний план з управління і контролю за якістю 

підготовки фахівців, навчально-методичної, науково-дослідної роботи та 

зміцнення матеріально-технічної бази університету на 2020-2021 навчальний 

рік. 

Відповідальний: вчений секретар 

Потриваєва Н.В. 

Термін: до 21.08.2020 р. 

 

3. Подовжити виконання рішення вченої ради: 

3.1. Залучити до навчання на підготовчих курсах до зовнішнього 

незалежного оцінювання та подальшого вступу до Миколаївського НАУ не 

менше 10 випускників шкіл з Казанківського району. 

Відповідальні: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М.,  

хавідувач кафедри фізичного виховання 

Петренко Н.В. 

Термін: до 01.11.2020 р. 

3.2. Відновити підготовку водіїв категорії В. 

Відповідальний: завідувач кафедри 

тракторів та СГМ, експлуатації та 

технічного сервісу Гавриш В.І.  

Термін: до 01.11.2020 р. 



3.3. Продовжити проведення Конкурсу 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 10 жовтня 2020 р. 

3.4. Підготувати проєкт з профорієнтаційної роботи щодо успішного 

проведення вступної кампанії в університеті у 2020-2021 н.р. 

Відповідальний: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М. 

Термін: до 19.08.2020 р. 

3.5. Зважаючи на активізацію міждержавного науково-технічного 

співробітництва між Україною та Республікою Білорусь, здійснити роботу по 

залученню партнерів з числа як університетів, так і виробників 

сільськогосподарської техніки. 

Відповідальний: завідувач кафедри 

тракторів та СГМ, експлуатації та 

технічного сервісу Гавриш В.І. 

Термін: до 01.12.2020 р. 

 

Голова  вченої ради      В.С. Шебанін 

 

 

Вчений секретар       Н.В. Потриваєва 

 



РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 30 червня 2020 року, протокол №10 

 

«Про рекомендацію кандидатур здобувачів вищої освіти-відмінників 

для призначення їм іменних та академічних стипендій 

на І семестр 2020-2021 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 І семестр 2020-2021 навчального року академічних стипендій 

таким здобувачам вищої освіти Миколаївського національного аграрного 

університету: 

- Академічну стипендію Президента України: 

Шараті М.В. – здобувачу вищої освіти ІІІ курсу факультету менеджменту; 

Буганову О.В. – здобувачу вищої освіти VІ курсу обліково-фінансового 

факультету. 

- Академічну стипендію М.С. Грушевського: 

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

енергетичного факультету. 

- Академічну стипендію Кабінету Міністрів України: 

Ендресу В.С – здобувачу вищої освіти VІ курсу обліково-фінансового 

факультету. 

- Стипендію Верховної Ради України на 2020-2021 н.р. 

Грушиній В.С. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу факультету 

агротехнологій.; 

Меньшаковій Л.А. – здобувачу вищої освіти ІІІ курсу факультету 

ТВППТСБ. 

2. Призначити іменні стипендії університету: 

- Стипендію Благодійного фонду «Університет ХХІ ст.»: 

Кучеру А.І. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу факультету менеджменту; 

Шевченко А.І. – здобувачу вищої освіти VІ курсу обліково-фінансового 

факультету; 

Селіній Л.В. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу факультету ТВППТСБ; 



Голокозу В.В. – здобувачу вищої освіти І курсу факультету 

агротехнологій; 

Іваненко В.С. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу інженерно-енергетичного 

факультету; 

Лозінському В.В.– здобувачу вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 

«Агроінженерія» Технолого-економічного коледжу Миколаївського 

національного аграрного університету. 

- Стипендію профспілкового комітету: 

Бойко О.А.– здобувачу вищої освіти ІV курсу обліково-фінансового 

факультету; 

Телещаку В.В.– здобувачу вищої освіти ІІІ курсу інженерно-

енергетичного факультету; 

Кучеренко Д.О. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу факультету 

менеджменту; 

Нікітіну Д.М. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу факультету ТВППТСБ. 

Бутук С.Ю. – здобувачу вищої освіти ІІІ курсу факультету агротехнологій 

Чехместренко Д.Ю. – здобувачу вищої освіти ІІ курсу спеціальності 

«Агрономія» Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного 

аграрного університету. 

3. Документи надати Раді ректорів закладів вищої освіти Миколаївської 

області України до 6 липня 2020 року. 

 

 

 

Голова вченої ради      В.С. Шебанін 

 

Вчений секретар       Н.В. Потриваєва 

 



РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 30 червня 2020 року, протокол № 10 

«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 Миколаївського національного аграрного університету Рибачука В.П. 

щодо затвердження Змін до Правил прийому до Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету у 2020 році відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2020 р. №753 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року 

№1350», 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 01 липня 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 01 липня 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 01 липня 2020 року 

 

Голова вченої ради      В.С. Шебанін 

 

Вчений секретар       Н.В. Потриваєва 



РІШЕННЯ 

вченої ради Миколаївського національного аграрного університету 

від 30 червня 2020 року, протокол № 10 

 

«Про делегування повноважень щодо затвердження документів, які 

регламентують діяльність приймальних комісій Миколаївського 

національного аграрного університету та Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету, приймальній 

комісії Миколаївського національного аграрного університету» 

 

 Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Бабенка Д.В. 

про делегування повноважень щодо затвердження документів, які 

регламентують діяльність приймальних комісій Миколаївського національного 

аграрного університету та Технолого-економічного коледжу Миколаївського 

національного аграрного університету, приймальній комісії Миколаївського 

національного аграрного університету, вчена рада університету 

 

УХВАЛИЛА: 

 

Делегувати з 01 липня 2020 року по 31 серпня 2020 року повноваження 

щодо затвердження документів, які регламентують діяльність приймальних 

комісій Миколаївського національного аграрного університету та Технолого-

економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету, 

зокрема, у разі необхідності, затвердження Змін до Правил прийому до 

Миколаївського національного аграрного університету для здобуття вищої 

освіти в 2020 році та/або Змін до Правил прийому до Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету для здобуття 

фахової передвищої освіти в 2020 році, приймальній комісії Миколаївського 

національного аграрного університету. 

 

Відповідальний: відповідальний секретар 

приймальної комісії Баркарь Є.В. 

     Термін: 01 липня 2020 року – 

     31 серпня 2020 року 

 

 

 

Голова вченої ради      В.С. Шебанін 

 

 

Вчений секретар      Н.В. Потриваєва 
 


