
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(МНАУ) 
Код за ЄДРПОУ 00497213 

НАКАЗ 

____________________ м. Миколаїв №_____________ 

 

Про склад фахових атестаційних 

Комісій Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського НАУ 

 

 

Керуючись Положенням про приймальну комісію Технолого-

економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету 

та Правилами прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського 

національного аграрного університету в 2018 році для проведення конкурсних 

вступних випробувань при вступі на навчання до коледжу на базі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Створити фахові атестаційні комісії коледжу у складі: 

 

Спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  

071 «Облік і оподаткування» 

– Клочан В.П. – директор Навчально-наукового інституту економіки та 

управління, голова; 

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

– Сіренко Н.М. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування; 

– Сирцева С.В. – доцент кафедри обліку і оподаткування. 

 

Спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

073 «Менеджмент» 

– Шебаніна О.В. – декан факультету менеджменту, голова; 

– Ключник А.В. – завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування і міжнародної економіки; 
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– Калюжна О.В. – доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною 

діяльністю підприємств; 

– Тищенко С.І. – доцент кафедри економічної кібернетики і математичного 

моделювання. 

 

Спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

208 «Агроінженерія» 

– Горбунова К.М. – в.о. декана інженерно-енергетичного факультету, голова; 

– Атаманюк І.П. – завідувач кафедри вищої та прикладної математики; 

– Горбенко О.А. – завідувач кафедри агроінженерії; 

– Полянський П.М. – в.о. завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін. 

 

Спеціальність: 201 «Агрономія» 

– Дробітько А.В. – декан факультету агротехнологій, голова; 

– Коваленко О.А. – завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства; 

– Антипова Л.К. – професор кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства; 

– Маркова Н.В. – доцент кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства. 

 

Спеціальність: 204 "Технологія виробництва та переробки  

продукції тваринництва"   

– Гиль М.І. – декан факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, стандартизації та біотехнології, голова; 

– Патрєва Л.С. – завідувач кафедри птахівництва, якості та безпечності 

продукції; 

– Підпала Т.В. – завідувач кафедри технології переробки, стандартизації і 

сертифікації продукції тваринництва; 

– Каратєєва О.І. – доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології. 

 

2. Фаховим атестаційним комісіям провести конкурсні вступні 

випробування згідно з розкладом. 

 

Ректор  В.С. Шебанін 

   

Погоджено 

Перший проректор 
 

 

  

Д.В. Бабенко 

 

Проект наказу вносить 
директор коледжу 

  

В.П. Рибачук 
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