МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
01 листопада 2021 року, протокол № 04
м. Миколаїв
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про особливості роботи університету в умовах «червоного» рівня
епідемічної небезпеки з 8 листопада 2021 року.
Доповідає: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.
Готують: фахівці відділу кадрів.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор.
2.
Різне.
2.1. Затвердження переліку спеціальностей та освітніх програм, що не
будуть включені до Правил прийому до університету в 2022 році.
Доповідає:. Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують: фахівці відділу ліцензування та акредитації, гаранти освітніх
програм.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор.
2.2. Про зміни у складі ректорату університету.
Доповідає: Желязкова В. В., учений секретар.
Готує: фахівці відділу кадрів; Желязкова В. В., учений секретар.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.3. Затвердження Положення про наукові електронні видання у
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: відділ ліцензування та акредитації.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.4. Створення
періодичного
наукового
електронного
фахового
рецензованого видання за спеціальністю 032 – Історія та археологія «Історикоархеологічний альманах».
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: Кузовков В. В., керівник науково-дослідної лабораторії археології та
домодерної історії Півдня України
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.5 Затвердження тем та індивідуальних планів здобувачів вищої освіти
третього (освітньо-наукового) рівня МНУ імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: фахівці наукового відділу.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.

2.6. Про зміну наукового керівника Дмитрієвій Тетяні Іванівні, здобувачці
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 011 Освітні,
педагогічні науки.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: фахівці наукового відділу.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.7. Затвердження Положення про асистентську практику здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у Миколаївському національному
університеті імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: фахівці наукового відділу.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.8. Затвердження Тимчасового положення про організацію та
проведення
виборів
в
органи
студентського
самоврядування
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в
дистанційному режимі.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Рєзнікова Л. В., в. о. голови студентської ради університету.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.9. Про рекомендацію здобувача фахової передвищої освіти на здобуття
відзнаки «Юрист року Миколаївщини».
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Рєзнікова Л. В., в. о. голови студентської ради університету.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.10. Про внесення змін до переліку платних послуг університету та розміру їх
оплати на 2021 рік.
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої
роботи.
Готує: Чочішвілі О. О., фахівець відділу додаткової освіти та платних
послуг.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.11. Затвердження Положення про організацію та виконання науководослідних робіт на підставі господарських договорів у Миколаївському
національному університеті імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: фахівці наукового відділу.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
2.12. Про проведення попередньої експертизи на предмет надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатів дисертації аспіранта Войта Олексія Сергійовича на здобуття
наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка на тему: «Стратегічні
вектори розвитку ринку органічної харчової продукції в Україні».
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: фахівці наукового відділу.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.
РІШЕННЯ № 1
Заслухавши та обговоривши питання про особливості роботи університету в
умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки з 8 листопада 2021 року,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Відповідно до статті 10 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», з метою забезпечення епідемічного благополуччя
населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної
профілактики, з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, на виконання наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 04.10.2021 р. № 2153 «Про затвердження Переліку
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним щепленням», відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 1236 від 09.12.2020 р. «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» із
змінами від 20.10.2021 р. № 1096, відповідно до рішення вченої ради від
01.11.2021 (протокол № 4)
1.
Подати до відділу кадрів один із документів:
• документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
• міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що
підтверджує вакцинацію від COVІD-19 однією дозою дводозної
вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи
двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених
для використання в надзвичайних ситуаціях;
• документ про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка
Порталу Дія (Дія) (180 діб від дати забору матеріалів, що дали
позитивний результат тестування на COVID-19);
• документ (довідку), який підтверджує протипоказання до проведення
щеплень відповідно до Переліку медичних протипоказань та
застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого
наказом МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595.
Відповідальний: Половкова І. В., начальник відділу кадрів.
Термін виконання: до 04.11.2021 р.

1.

Подати інформацію про наявність підтверджуючих документів, зазначених
у пункті 1 наказу у вигляді таблиці.
№ з/п

ПІП

Посада

Документ
(назва,
номер, серія
за наявності)

Підпис
працівника

Підтвердження
(копія
документа)

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
Термін виконання: до 04.11.2021 Працівників університету, які
відмовляються
або
ухиляються
від
проведення
обов’язкових
профілактичних щеплень проти COVІD-19 відсторонити від роботи з
08.11.2021 р.
Відповідальні: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.
Термін виконання: 08.11.2021 Установити строк відсторонення до усунення
причин, що його зумовили.
4. Здійснювати перевірку чинності COVІD-сертифікату уповноваженими
особами з використанням мобільного додатка Порталу Дія або в інших
інформаційних системах, засобами яких здійснюється підтвердження його
чинності.
5. Керівникам структурних підрозділів під персональну відповідальність
довести до відома своїх працівників інформацію про відсторонення від
роботи під особистий підпис та засобами електронного зв’язку.
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Половкова І. В.,
начальник відділу кадрів.
2. Різне.
РІШЕННЯ № 2.1
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження переліку
спеціальностей та освітніх програм, що не будуть включені до Правил прийому
до університету в 2022 році,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Не здійснювати набір здобувачів вищої освіти в 2022 році за такими
спеціальностями:
1.1 Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 113 Прикладна математика;
123 Комп’ютерна інженерія; 292 Міжнародні економічні відносини; 073
Менеджмент; 051 Економіка; 014 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 014
Середня освіта (Мова і література (німецька)); 014 Середня освіта (Мова і
література (російська)); 035.10 Філологія, прикладна лінгвістика; 035.043
Філологія, германські мови та літератури (переклад включно), першанімецька; 052 Політологія; 231 Соціальна робота.
1.2 Другого (магістерського) рівня вищої освіти: 292 Міжнародні економічні
відносини; 051 Економіка; 091 Біологія; 014 Середня освіта (Мова і література
(російська)); 035.10 Філологія, прикладна лінгвістика; 035.043 Філологія,
германські мови та літератури (переклад включно), перша- німецька; 052
Політологія; 231 Соціальна робота.

1.3 Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 052 Політологія.
Термін виконання: до 01.11.2021р.
Відповідальні: декани факультетів.
2.
Перевести здобувачів вищої освіти, які навчаються на 2-3 курсах за
спеціальностями зазначеними в п. 1 проєкту рішення, відповідно до їх заяв на інші
спеціальності/освітні програми університету.
Термін виконання: до 01.02.2022р.
Відповідальні: декани факультетів.
3.
Перевести здобувачів вищої освіти, які вступили у 2021 році за
спеціальностями зазначеними в п. 1 проєкту рішення та за ОП «Дошкільна освіта.
Соціальна педагогіка» спеціальності 012 Дошкільна освіта та ОП «Початкова
освіта. Соціальна педагогіка» спеціальності 013 Початкова освіта, відповідно до
їх заяв на інші спеціальності/освітні програми університету.
Термін виконання: з 01.07.2022 р.
Відповідальні: декани факультетів.
РІШЕННЯ № 2.2
Заслухавши та обговоривши інформацію про зміни у складі ректорату
університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та у зв’язку з
кадровими
змінами
у
Миколаївському
національному
університеті
імені В. О. Сухомлинського згідно з наказами по університету від 06.10.2021 р. № 285/к
«Про прийняття на роботу. Про звільнення від виконання обов’язків. Про виконання
обов’язків завідувача кафедри», від 20.09.2021 р. № 52/к-коледж «Про звільнення з
роботи» та від 05.10.2021 р. № 63/к-коледж «Про призначення на посаду» внести такі
зміни до складу ректорату університету:
2.
Вивести зі складу ректорату університету:
- Царенко Олену Олексіївну, директора коледжу;
- Глущенка Віталія Станіславовича, старшого викладача кафедри військової
підготовки.
3.
Ввести до складу ректорату університету
- Вдовиченко Раїсу Петрівну, виконуючу обов’язки директора коледжу;
- Гарбара Олександра Сергійовича, виконуючого обов’язки завідувача кафедри
військової підготовки.
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Желязкова В. В., учений
секретар.
Термін виконання: 25.10.2021 р.
РІШЕННЯ № 2.3
Заслухавши та обговоривши про затвердження Положення про наукові
електронні видання Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про наукові електронні видання Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського та оприлюднити на
сайті університету.

Відповідальний: перший проректор Овчаренка А. В.
Термін виконання : до 05.11.2021.
РІШЕННЯ № 2.4
1.
Заслухавши та обговоривши інформацію про створити періодичного
наукового електронного фахового рецензованого видання за спеціальністю
032 Історія та археологія «Історико-археологічний альманах»,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
2.
Створити періодичне наукове електронне фахове рецензоване
видання за спеціальністю 032 Історія та археологія «Історико-археологічний
альманах» з періодичністю видання 2 рази на рік.
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Пархоменко В. А.,
доцент кафедри історії.
3.
Призначити відповідальною особою за розробку необхідних
документів наукового керівника НДЛ археології та домодерної історії Півдня
України Кузовкова В.В.
4.
Ввести до складу редакційної колегії наступних осіб:
1. Пархоменко Владислав Анатолійович – головний редактор, доктор
історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Миколаївського
національного університету імені В. Сухомлинського (Миколаїв, Україна);
2. Федоренко Михайло Олександрович – заступник головного редактора,
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова (Миколаїв, Україна);
3. Бороденко Олена Анатоліївна – доктор історичних наук, доцент, доцент
кафедри історії України Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна);
4. Габро Ірина Володимирівна – кандидат політичних наук, доцент, доцент
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського
національного університету імені Петра Могили (Миколаїв, Україна);
5. Гудзь Віктор Васильович – доктор історичних наук, доцент, доцент
кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна);
6. Кіосак Дмитро Володимирович – доктор історичних наук, доцент, доцент
кафедри археології та етнології Одеського національного університету
імені І. Мечникова (Одеса, Україна);
7. Кузовков Володимир Володимирович – вчений секретар журналу,
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії
Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського
(Миколаїв, Україна);
8. Савченко Віктор Анатолійович – доктор історичних наук, доцент,
професор кафедри історії України Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Одеса, Україна);
9. Сініка Віталій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач Науководослідною лабораторією «Археологія» Придністровського державного
університету імені Т.Г. Шевченка (Тирасполь, Молдова);

10. Тельнов Микола Петрович – кандидат історичних наук, доцент, начальник
відділу Інституту культурної спадщини Міністерства освіти, культури та
досліджень Республіки Молдова (Кишинів, Молдова).
11. Нефьодов Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, в. о. доцента
кафедри
історії
Миколаївського
національного
університету
імені В. О. Сухомлинського (Миколаїв, Україна).
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор
Термін виконання: 01.11.2021 р.
РІШЕННЯ № 2.5
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження тем та
індивідуальних планів здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
МНУ імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Грищені Марії Михайлівни у
такому
формулюванні
«Трансформація
програмово-методичного
забезпечення іншомовної підготовки студентів-філологів магістратури (кінець
ХХ – початок ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії
в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.
2. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Грищені Марії Михайлівни,
аспірантки кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
денної форми навчання.
3. Затвердити тему дисертаційного дослідження Димитрієвої Тетяни Іванівни у
такому формулюванні «Підготовка майбутніх юристів до роботи з
мігрантами» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти
зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.
4. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Димитрієвої Тетяни
Іванівни, аспірантки кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
денної форми навчання.
5. Затвердити тему дисертаційного дослідження Малишевої Дар’ї Романівни у
такому формулюванні «Формування соціально-громадянської компетентності
старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення у проєктній
діяльності » на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти
зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.
6. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Малишевої Дар’ї Романівни,
аспірантки кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
заочної форми навчання.
7. Затвердити тему дисертаційного дослідження Дегтерьової Вікторії
Анатоліївни у такому формулюванні «Тенденції розвитку системи
позашкільної освіти в Україні в 50-х р.р. ХХ-на почат. ХХІ ст.» на здобуття
наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 –
Освітні, педагогічні науки.

8. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Дегтерьової Вікторії
Анатоліївни, аспірантки кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
заочної форми навчання.
9. Затвердити тему дисертаційного дослідження Малого Андрія Ігоровича у
такому формулюванні «Інтеграція фінансової грамотності в освітній процес
старшої школи засобами ІТ-технологій» на здобуття наукового ступеня
доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні
науки.
10. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Малого Андрія Ігоровича,
аспіранта кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
денної форми навчання.
11. Затвердити тему дисертаційного дослідження Янковської Світлани
Вікторівни у такому формулюванні «Підготовка майбутніх фахівців із
соціальної роботи до соціалізації дітей-сиріт в умовах прийомної сім’ї» на
здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності
011 – Освітні, педагогічні науки.
12. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Янковської Світлани
Вікторівни, аспірантки кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
заочної форми навчання.
13. Затвердити тему дисертаційного дослідження Бондар Юлії Олександрівни у
такому формулюванні «Промисловість Української РСР у повоєнний період
(1946-1965 р.р.): історіографія проблеми » на здобуття наукового ступеня
доктора філософії в галузі гуманітарні науки зі спеціальності 032 – Історія та
археологія.
14. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Бондар Юлії
Олександрівни, аспірантки кафедри історії Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання.
15. Затвердити тему дисертаційного дослідження Мируна Владислава
Віталійовича у такому формулюванні «Наукова, педагогічна та історикокраєзнавча діяльність професора Ю. С. Крючкова » на здобуття наукового
ступеня доктора філософії в галузі гуманітарні науки зі спеціальності 032 –
Історія та археологія.
16. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Мируна Владислава
Віталійовича, аспіранта кафедри історії Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання.
17. Затвердити тему дисертаційного дослідження Друзя Євгена Івановича у
такому формулюванні «Розвиток електронної комерції в умовах
діджиталізації бізнес-процесів» на здобуття наукового ступеня доктора
філософії в галузі соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 –
Економіка.
18. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Друзя Євгена Івановича,
аспіранта кафедри економіки, менеджменту та фінансів Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми
навчання.
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Степанова Т. М.,
Рогальська-Яблонська І. П., Султанова Н. В., Нефьодов Д. В., Рижева Н. О.,
Стройко Т. В. – наукові керівники, Рубан-Задольська З. М., провідний
фахівець.
Термін виконання: 01.11.2021 р.
РІШЕННЯ № 2.6
Заслухавши та обговоривши інформацію про зміну наукового керівника
Дмитрієвій Тетяні Іванівні, здобувачці вищої освіти третього (освітньо-наукового)
рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Звільнити від обов’язків наукового керівника аспірантки Димитрієвої
Тетяни Іванівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) доктора
педагогічних наук, професора Степанову Тетяну Михайлівну з 01.11.2021.
2. Призначити науковим керівником здобувачки Димитрієвої Тетяни
Іванівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) з 01.11.2021 доктора
педагогічних наук, професора Кічука Ярослава Валерійовича.
3. Внести зміни та доповнення до наказу від 09.08.2021 р. № 19 «Про
зарахування до аспірантури».
Відповідальні: Овчаренко А. В. – перший проректор, Степанова Т. М., декан
факультету педагогічної та соціальної освіти; Рубан-Задольська З. М.,
фахівець наукового відділу.
РІШЕННЯ № 2.7
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення про
асистентську практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про асистентську практику здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у Миколаївському національному університеті імені
В. О. Сухомлинського та оприлюднити на сайті університету до 05.11.2021 р.
Відповідальні: Овчаренко . В., перший проректор; Кузнецова О. А., проректор
із науково-педагогічної роботи; Трофимишина О. С., керівник навчального
відділу.
Термін виконання: до 05.11.2021 р.
РІШЕННЯ № 2.8
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження Тимчасового
положення про організацію та проведення виборів в органи студентського
самоврядування
Миколаївського
національного
університету
імені
В.О. Сухомлинського в дистанційному режимі,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Затвердити Тимчасове положення про організацію та проведення виборів в
органи студентського самоврядування Миколаївського національного
університету імені В.О. Сухомлинського в дистанційному режимі та
оприлюднити на сайті університету.

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Кузнецова О. А.;
в. о. голови студентської ради університету Рєзнікова Л.В.
Термін виконання до 05.11.2021.
РІШЕННЯ № 2.9
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо рекомендацію здобувача фахової
передвищої освіти на здобуття відзнаки «Юрист року Миколаївщини»,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Рекомендувати здобувача фахової передвищої освіти на здобуття відзнаки
«Юрист року Миколаївщини» в номінації студент-юрист у 2021 році Демченко
Катерину Андріївну, здобувача фахової передвищої освіти спеціальності 081
«Право» Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського».
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Кузнецова О. А.;
в. о. голови студентської ради університету Рєзнікова Л.В.
Термін виконання до 05.11.2021.
РІШЕННЯ № 2.10
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо внесення змін до переліку
платних послуг університету та розміру їх оплати на 2021 рік (додатки 117–118).
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Внести до переліку платних послуг університету відповідно п.2 розділу 4
Постанови КМУ № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися закладами освіти», Положення про надання платних послуг МНУ
імені В.О.Сухомлинського проведення занять з фізичної культури та спорту (
заняття з волейболу).
2. Встановити вартість занять з фізичної культури та спорту ( заняття з
волейболу) згідно кошторису – 320 грн. на одну особу в місяць (кількість осіб у
групі – 10).
Відповідальні: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої
роботи; О. О. Чочішвілі, фахівець відділу додаткової освіти та платних послуг
Термін виконання 01.11.2021.
РІШЕННЯ № 2.11
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення про
організацію та виконання науково-дослідних робіт на підставі господарських
договорів
у
Миколаївському
національному
університеті
імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про організацію та виконання науково-дослідних
робіт на підставі господарських договорів у Миколаївському національному
університеті імені В.О. Сухомлинського,
2. Розмістити «Положення про організацію та виконання науково-дослідних
робіт на підставі господарських договорів у Миколаївському національному
університеті імені В.О. Сухомлинського» на сайті університету.
Відповідальний: перший проректор А.В. Овчаренко.
Термін: до 05.11. 2021 р.
РІШЕННЯ № 2.12

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проведення попередньої
експертизи на предмет надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації аспіранта Войта Олексія Сергійовича на здобуття
наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за
спеціальністю 051 Економіка на тему: «Стратегічні вектори розвитку ринку органічної
харчової продукції в Україні»,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Призначити двох рецензентів для проведення попередньої експертизи
дисертаційної роботи , а саме:
- доктора економічних наук, доцента Гуріну Олену Валентинівну, декана
механіко-математичного
факультету
Миколаївського
національного
університету імені В. О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України;
- кандидата економічних наук, доцента Данік Наталю Вадимівну, доцента
кафедри економіки, менеджменту та фінансів Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України.
2. Визначити структурним підрозділом для проведення попередньої
експертизи дисертаційної роботи кафедру економіки, менеджменту та фінансів
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор.
Термін виконання: до 05.11.2021 р.

