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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити приймальну комісію університету у такому складі:
-

Шебанін В.С. - голова, ректор університету;

-

Бабенко Д.В. - заступник голови, перший проректор;

-

Цимбалюк Л.М. - заступник голови, директор Вознесенського коледжу
Миколаївського НАУ;

-

Тофан

О.П.

- заступник голови,

директор Мигійського

коледжу

Миколаївського НАУ;
-

Чорній О.В. - заступник голови, директор Новобузького коледжу
Миколаївського НАУ;

-

Рибачук В.П. - заступник голови, директор Технолого-економічного
коледжу Миколаївського НАУ;

-

Стародубець О.О. - відповідальний секретар приймальної комісії;

-

Мельник О.І. - заступник відповідального секретаря приймальної
комісії;

-

Антонович Ю.В. - уповноважена особа приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженер-програміст І категорії
кафедри інформаційних систем і технологій;

-

Мезнік О.М. - депутат Миколаївської обласної Ради;

-

Піскун О.В. - в.о. начальника Головного управління агропромислового
розвитку Миколаївської облдержадміністрації;

-

Лисиця Г.Г. - проректор з науково-педагогічної роботи та зв'язку зі

структурними підрозділами університету;
-

Клочан В.П. - директор навчально-наукового інституту економіки та
управління;

-

Шебаніна О.В. - декан факультету менеджменту;

-

Вишневська О.М. - декан обліково-фінансового факультету;

-

Гавриш В.І. - декан факультету механізації сільського господарства;

-

Гамаюнова В.В. - декан агрономічного факультету;

-

Гиль М.І. - декан факультету технології виробництва і переробки
продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології;

-

Марценюк І.М. - декан факультету довузівської підготовки;

-

Горбунова К.М. - завідувач кафедри теорії та практики психологопедагогічних дисциплін;

-

Ханстантинов В.О. - завідувач кафедри економічної теорії і суспільних
наук;

-

Клочан В.В. - завідувач кафедри менеджменту організацій та права;

-

Коваленко О.А. - завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового
господарства;

-

Топіха В.С. - завідувач кафедри технології виробництва продукції
тваринництва;

-

Біліченко О.С. - голова профспілкового комітету студентів;

-

Хабіров В.Р. - студентський президент, студент V курсу денної форми
навчання.

2. Приймальній комісії в своїй роботі керуватись Положенням про
приймальну комісію Миколаївського національного аграрного університету,
розробленим на підставі Примірного положення про приймальну комісію
вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 09 січня 2013 р. №12.

Ректор

В.С. Шебанін

Проект наказу вносить:
Перший проректор

Д.В. Бабенко

