
1	

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 
РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

07 листопада 2017 року, протокол № 6 
м.  Миколаїв 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація щодо пенсійної реформи.  
Доповідаєть: Тропанець Анжеліка Олегівна, головний спеціаліст відділу 

призначення, перерахунку та виплати пенсії управління Пенсійного фонду 
України (Центрального району м. Миколаєва). 

2. Інформація щодо захисту прав і законних інтересів здобувачів вищої 
освіти (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (від 
18.10.2017 р. № 1/11-10794).  

Доповідає: Бєлан М. М., начальник юридичного відділу університету. 
3. Фінансові показники спеціальностей Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського на 2018 р. 
Доповідають: керівники навчальних структурних підрозділів.  
Готують: завідувачі випускових кафедр.  
Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із 

науково-педагогічної роботи. 
4. Різне. 
4.1. Затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного 

дослідження аспіранта кафедри міжнародних економічних відносин та 
економіки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського заочної форми навчання Прокоф’єва Дмитра 
Ігоровича «Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх 
територіальних громад», поданих на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії в галузі соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 051 – 
економіка. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень. 
4.2. Інформація щодо рапорта коменданта навчального корпусу № 5. 
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 

роботи 
 

РІШЕННЯ № 1. 
Заслухавши та обговоривши питання Тропанець Анжеліку Олегівну, 

головного спеціаліста відділу призначення, перерахунку та виплати пенсії 
управління Пенсійного фонду України (Центрального району м. Миколаєва), 
про інформацію щодо пенсійної реформи, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Керівникам навчальних структурних підрозділів та завідувачам кафедр 

ознайомити науково-педагогічний персонал стосовно отриманої інформації 
щодо пенсійної реформи. 
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РІШЕННЯ № 2. 

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо захисту 
прав і законних інтересів здобувачів вищої освіти (відповідно до листа 
Міністерства освіти і науки України (від 18.10.2017 р. № 1/11-10794)., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Керівникам структурних підрозділів в роботі притримуватись 

законодавчих норм щодо захисту прав і законних інтересів здобувачі вищої 
освіти, а саме: Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», 
Закону України «Про освіту», Закону України «Про заходи протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
та зловживання ними». 

 

РІШЕННЯ № 3. 
Заслухавши та обговоривши питання про фінансові показники 

спеціальностей Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського на 2018 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Привести штатний розпис випускових кафедр та інших структурних 

підрозділів у відповідність до фінансового стану спеціальностей. Термін 
виконання: до 31.12.2017 р. Відповідальні: декани факультетів, директор 
інституту; завідувачі випускових кафедр.  

2. Припинити набір на навчання за нерентабельними спеціальностями 
(Музичне мистецтво; Соціальна робота; Філологія (германські мови та 
література (переклад). Мова і література (німецька). 

3. Забезпечити оплату комунальних послуг, наданих викладачам, 
студентам та іншим працівникам університету в повному обсязі. Термін 
виконання: щомісячно. Відповідальні: керівники навчальних структурних 
підрозділів. 

4. Оптимізувати використання аудиторного фонду та службових 
приміщень. Термін виконання: щомісячно. Відповідальні: Василькова Н. І., 
проректор із науково-педагогічної роботи; Даниленко В. Л., проректор з 
адміністративно-господарчої роботи. 

5. Провести засідання конференції трудового колективу. Термін 
виконання: грудень 2017 р. Відповідальні: Криленко В. І., перший проректор; 
Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи; Василькова Н. І., 
проректор із науково-педагогічної роботи; Даниленко В. Л., проректор з 
проректор з адміністративно-господарчої роботи; Січко В. М., голова 
профкому університету. 

 
РІШЕННЯ № 4.1. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження 
індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспіранта 
кафедри міжнародних економічних відносин та економіки Миколаївського 
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національного університету імені В. О. Сухомлинського заочної форми 
навчання Прокоф’єва Дмитра Ігоровича «Фінансова децентралізація як основа 
формування самодостатніх територіальних громад», поданих на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальні та поведінкові науки, 
зі спеціальності 051 – економіка, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Прокоф’єва Дмитра 

Ігоровича «Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх 
територіальних громад» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в 
галузі соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 051 – економіка.  

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Прокоф’єва Дмитра 
Ігоровича призначити доктора економічних наук, професора Стройко Тетяну 
Володимирівну. 

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Прокоф’єва Дмитра 
Ігоровича, аспіранта кафедри міжнародних економічних відносин та 
економіки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського заочної форми навчання. 

 
РІШЕННЯ № 4.2. 

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо рапорту 
коменданта навчального корпусу № 5, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Шитюку М. М., керівнику інституту, історії, політології та права, надати 

адресу та контактні телефони фірми, що встановлювала металопластикові 
вікна в навчальному корпусі № 5 для врегулювання питання, зазначеному в 
рапорті коменданта навчального корпусу № 5. 


