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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Стан підготовки  навчальних структурних підрозділів  до підсумкової  атестації
випускників університету.

Доповідає: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.
Готує  комісія  у  складі:  голова  комісії  –  Трофимишина О. С.,  керівник
навчального  відділу;  члени  комісії  –  Мороз Т. О.,  декан  філологічного
факультету,  доктор  філософії  в  галузі  освіти,  доцент;  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;  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.
Відповідальний  за  підготовку  питання: Кузнецова О. А.,  проректор  із
науково-педагогічної роботи.
1.2. Різне.

1.2.1. Проведення  попередньої  експертизи  на  предмет  надання
висновку  про  наукову  новизну,  теоретичне  та  практичне  значення
результатів  дисертації  аспіранта  Оніщик  Анастасії  Володимирівни  на
здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  з  галузі  знань  05
Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка на тему:
«Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній
безпеці України». 

Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор. 
Готує: Желязкова В. В., учений секретар.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.

1.2.2. Надання  платних  послуг  проживання  в  СОТ  «Моряна»  для
проведення циклу науково-просвітницьких та культурних заходів «Легенди



Причорномор’я».
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор із  адміністративно-
господарчої роботи.
Готує: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.

1.2.3. Затвердження  змін  до  Правил  прийому  до  Миколаївського
національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  в  2021
році.
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор. 
Готує:  Стріхар О. І.,  відповідальний  секретар  приймальної
комісії.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший
проректор.

1.2.4. Затвердження  регламенту  роботи  Миколаївського  національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського  (зі  змінами  та
доповненнями) на 2020–2021 н. р.
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор. 
Готує:  Желязкова В. В., учений секретар; Полоскова І. В., начальник
відділу кадрів.
Відповідальний  за  підготовку  питання: Овчаренко А. В.,  перший
проректор.

РІШЕННЯ № 1
1. Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  стан  підготовки  навчальних

структурних підрозділів до підсумкової атестації випускників університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Перевірити виконання державного замовлення щодо випуску бакалаврів,
магістрів.
Відповідальні:  керівники структурних навчальних підрозділів,  завідувачі
випускових кафедр
Термін виконання: до 31 травня 2021 р.

2. Здійснити перевірку текстів дипломних робіт у форматі *.dос,*.dосх,* за
допомогою системи «Антиплагіат».
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр
Термін виконання: до 15квітня 2021 р.

3. Провести  перевірку  готовності  структурних  навчальних  підрозділів до
проведення підсумкової атестації.
Відповідальні: керівник навчального відділу Трофимишина О.С. 
Термін виконання: до 30 квітня  2021 р. – ОР «магістр»;



до 31 травня 2021 р. – ОР «бакалавр»
4. Організувати вручення дипломів випускникам університету з урахуванням

вимог епідеміологічної ситуації в місті Миколаєві.
Відповідальні:  керівники структурних навчальних підрозділів,  завідувачі
випускових кафедр
Термін виконання: до 31 травня  2021 р. – ОР «магістр»;

 до 30 червня 2021 р. – ОР «бакалавр».
2. Різне

РІШЕННЯ № 2.1
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  щодо  проведення  попередньої

експертизи на предмет надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне  значення  результатів  дисертації  аспіранта  Оніщик  Анастасії
Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань
05 Соціальні  та  поведінкові  науки за  спеціальністю 051 Економіка на  тему:
«Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці
України», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Призначити  двох  рецензентів  для  проведення  попередньої

експертизи дисертаційної роботи , а саме: 
-  Назарову  Людмилу  Володимирівну,  доктора  економічних  наук,

професора  кафедри  економіки  та  менеджменту  Миколаївського
національного  університету  імені  В.О.  Сухомлинського  Міністерства
освіти і науки України.; 

- Данік Наталю Вадимівну, кандидата економічних наук, доцента кафедри
фінансів та обліку Миколаївського національного університету імені В.О.
Сухомлинського Міністерства освіти і науки України. 

2. Визначити структурним підрозділом кафедру економіки та менеджменту
Миколаївського  національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  для
проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи.

Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор.
Термін виконання: 12.04.2021 р.

РІШЕННЯ № 2.2
Заслухавши  та  обговоривши інформацію щодо надання  платних  послуг

проживання в СОТ «Моряна» для проведення циклу науково-просвітницьких та
культурних заходів «Легенди Причорномор’я»,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Організувати надання платних послуги з проживання у СОТ «Моряна»

учасникам  циклу  науково-методичних  та  культурних  заходів  «Легенди
Причорномор я» з 01.07.2021 р. до 30.07.2021 р. (орієнтовно):᾽



01.07.2021 р. – 10.07.2021 р. – 60 осіб
11.07.2021 р. – 20.07.2021 р. – 60 осіб
21.07.2021 р. – 30.07.2021 р. – 60 осіб
Відповідальні:  керівник  відділу  додаткової  освіти  та  платних  послуг
В. В. Джанова, директор СОТ «Моряна» В. Д. Бессонов.

2. Розробити кошториси проживання у СОТ «Моряна» на одну особу за
одну добу на період з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р.

Відповідальні: головний бухгалтер Г. М. Тогоєва
Термін виконання: до 19.04.2021 р.

РІШЕННЯ № 2.3
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  щодо затвердження  зміни  до

Правил  прийому  до  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського у 2021 рік,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  зміни  до  Правил  прийому  до  Миколаївського

національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  у  2021  рік  та
розмістити на сайті університету.

Відповідальні:  Овчаренко А. В.,  перший  проректор;  Стріхар О. І.,
відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін виконання: до 14.04.2021 р

РІШЕННЯ № 2.4
Заслухавши та  обговоривши інформацію щодо затвердження  регламенту

роботи Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
(зі змінами та доповненнями) на 2020–2021 н. р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  нову  редакцію  регламенту  роботи  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського на 2020–2021 н. р.
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор.
Термін виконання: 12.04.2021 р


