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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання за конкурсом завідувача кафедри фізики та математики і 
завідувача кафедри дошкільної освіти. 
Доповідає: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Овчаренко А. В., перший проректор; 
члени комісії – Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Трофимишина О. С., керівник навчального відділу; Тогоєва Г. М., головний 
бухгалтер; Січко В. М., голова профкому; Степанова Т. М., декан факультету 
педагогічної та соціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор 
Жигадло Г. Б., декан факультету фізичної культури та спорту, доктор 
філософії в галузі освіти, доцент; Мороз Т. О., декан філологічного 
факультету, доктор філософії в галузі освіти, доцент; Олексюк О. М., декан 
факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі гуманітарних 
наук, доцент; Гуріна О. В., декан механіко-математичного факультету, доктор 
економічних наук, доцент. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
2. Різне. 

2.1. Про початок ІІ семестру 2020-2021 н. р. 
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.  
Готує комісія у складі: голова комісії – Трофимишина О. С., керівник 
навчального відділу, члени комісії – Степанова Т. М., декан факультету 
педагогічної та соціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор 
Жигадло Г. Б., декан факультету фізичної культури та спорту, доктор 
філософії в галузі освіти, доцент; Мороз Т. О., декан філологічного 
факультету, доктор філософії в галузі освіти, доцент; Олексюк О. М., 
декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі 
гуманітарних наук, доцент; Гуріна О. В., декан механіко-математичного 
факультету, доктор економічних наук, доцент; Царенко О. О., директор 
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського»; Бахтін А. М., завідувач кафедри військової 
підготовки, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

РІШЕННЯ № 1 
Заслухавши та обговоривши питання про обрання за конкурсом 

завідувача кафедри фізики та математики і завідувача кафедри дошкільної 



освіти, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити протоколи лічильної комісії № 1, 2, 3.  
2. За результатами таємного голосування обрати завідувачем кафедри 
фізики та математики Дінжоса Романа Володимировича.  
3. За результатами таємного голосування обрати на посаду завідувача 
кафедри дошкільної освіти Рогальську Надію Василівну. 
 
2. Різне 

РІШЕННЯ № 2.1 
Заслухавши та обговоривши інформацію про початок ІІ семестру 2020-

2021 н. р., 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Освітній процес в університеті здійснювати у відповідності до 
Положення про організацію освітнього процесу у Миколаївському 
національному університеті  імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальні: керівники навчальних структурних підрозділів 
Термін: протягом семестру 
2. Створити банк даних всіх лекцій та завдань для студентів з питаннями 
для самоперевірки в системі Moodle. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін: протягом семестру. 
3. Провести перевірку сформованості програмних результатів навчання 
здобувачів вищої освіти за ІІ семестр 2019-2020 н. р. та І семестр 2020- 
2021 н. р. 
Відповідальні: керівники навчальних структурних підрозділів. 
Термін: до 01.03.2021 р. 
4. Навчально-методичне забезпечення формувати з урахуванням вимог до 
дистанційного навчання. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін: протягом семестру 
5. Під час направлення студентів на практику передбачити індивідуальне 
завдання для кожного здобувача вищої освіти. 
Відповідальні: керівники практик, завідувачі кафедр. 
Термін: протягом семестру. 
 


