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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження Положення про порядок обрання представників із числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
участі у виборах ректора Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Овчаренко А. В., голова Організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, декан 
механіко-математичного факультету. 

Готують: члени Організаційного комітету з проведення виборів ректора Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., голова Організаційного 
комітету з проведення виборів ректора Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

2. Затвердження Положення про порядок обрання виборних представників із числа 
студентів для участі у виборах ректора Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Овчаренко А. В., голова Організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, декан 
механіко-математичного факультету. 

Готують: члени Організаційного комітету з проведення виборів ректора Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського; Олексюк О. М., голова первинної 
профспілкової організації студентів; Тертична К. П., голова студентської ради університету. 

Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., голова Організаційного 
комітету з проведення виборів ректора Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

3. Різне. 
3.1. Затвердження Квоти виборних представників із числа студентів для участі у 

виборах ректора Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідають: Олексюк О. М., голова первинної профспілкової організації студентів; 

Чернявська Д. Ю., заступник голови студентської ради університету. 
3.2. Інформація щодо змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 р. 

№ 1432 «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, 
що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» (відповідно 
до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 р. № 253). 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.  
3.3. Інформація щодо надання роз’яснень стосовно присвоєння кваліфікації фахівцям 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) та складу проектної групи, відповідальної за підготовку магістрів за цією 
спеціальністю (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. 
№ 1/11-3795). 

Доповідає: Будак В. Д., ректор університету. 
3.4. Інформація щодо проведення лекції прокурора Миколаївської обласної прокуратури 

у рамках проведення заходів щодо протидії хабарництву та корупції серед працівників та 
студентів університету. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
 



РІШЕННЯ № 1. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про порядок 

обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити Положення про порядок обрання представників із числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
для участі у виборах ректора Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 2. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про порядок 
обрання виборних представників із числа студентів для участі у виборах ректора 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити Положення про порядок обрання виборних представників із числа 

студентів для участі у виборах ректора Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 3.1. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Квоти виборних 
представників із числа студентів для участі у виборах ректора Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити Квоту виборних представників із числа студентів для участі у виборах 

ректора Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а саме: 
№ з/п Факультет (інститут, коледж) Квота 

1 Філологічний  5 
2 Механіко-математичний 7 
3 Фізичної культури та спорту 7 
4 Інститут історії, політології та права 6 
5 Іноземної філології 7 
6 Педагогіки та психології 12 
7 Дошкільної та початкової освіти 8 
8 Економіки 7 
9 Біологічний  4 
10 Коледж 9 

 
РІШЕННЯ № 3.2. 

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 р. № 1432 «Про визнання освітніх програм 
другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних 
сертифікатів про акредитацію спеціальностей» (відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 19.03.2018 р. № 253), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Керівникам навчальних структурних підрозділів, завідувачам кафедр, гарантам освітніх 

програм враховувати в роботі змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
30.10.2018 р. № 1432 «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої 
освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію 
спеціальностей» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 р. 
№ 253. 



 
РІШЕННЯ № 3.3. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо надання роз’яснень стосовно присвоєння 
кваліфікації фахівцям освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.05 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини) та складу проектної групи, відповідальної за підготовку магістрів 
за цією спеціальністю (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
04.04.2018 р. № 1/11-3795), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Створити комісію для розгляду відповідності ліцензійним умовам в розрізі спеціальностей 

та кадрового потенціалу. Відповідальний: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної 
роботи. Термін: до 01.06.2018 р. 

 
РІШЕННЯ № 3.4. 

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо проведення лекції 
прокурора Миколаївської обласної прокуратури у рамках проведення заходів щодо протидії 
хабарництву та корупції серед працівників та студентів університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Керівникам навчальних структурних підрозділів проінформувати науково-педагогічних 

працівників,   студентів та лаборантів про проведення 23.04.2018 р. о 12.00 год. у актовій залі 
університету лекції прокурора Миколаївської обласної прокуратури. Тема лекції «Протидія 
хабарництву та корупції серед працівників та студентів університету». 


