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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження складу проєктних груп та призначення гарантів освітніх 

програм. 
Доповідає: Кузнецова О. А. проректор із науково-педагогічної роботи . 
Готують: фахівці відділу ліцензування та акредитації. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2. Різне. 
2.1. Про підготовку до урочистого засідання вченої ради університету з 

нагоди 103-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського та 108-
річчя від дня заснування університету.  
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: Дрозд О. В., керівник Науково-дослідного центру розвитку 
ідей Василя Сухомлинського; Полоскова І. В., начальник відділу кадрів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.2. Про затвердження вартості навчання на курсах підготовки до 
зовнішнього незалежного оцінювання на 2021-2022 н. р. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Шапошникова Ю. Г., керівник відділу з підготовки до вступу до 
ЗВО та ЗНО.  
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.3. Формування вибіркової складової навчальних планів на 2021–2022 
навчальний рік для здобувачів вищої освіти I, V курсів (вступ 2021 р.), 
І курсу третього освітньо-наукового рівня доктора філософії. 
Доповідає: Кузнецова О. А. проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: фахівці навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.4. Аналіз якості навчання, оцінювання динаміки успішності студентів за 
результатами вступних іспитів вступної кампанії 2020 року, зимової та 
літньої заліково-екзаменаційних сесій 2020-2021 н. р. 
Доповідає: Кузнецова О. А. проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: фахівці навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.5. Результати анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима 
студентів» (літо 2021 року) 



Доповідає: Кузнецова О. А. проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: фахівці навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.6. Затвердження змін та доповнень до складу вченої ради та ректорату 
університету. 
Доповідає: Желязкова В. В., учений секретар. 
Готує: Желязкова В. В., учений секретар. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.7. Затвердження кандидатур на призначення здобувачам вищої освіти 
стипендії міського голови та міської ради.  
Доповідає: Рєзнікова Л. В., в. о. голови студентської ради 
університету. 
Готує: студентська рада університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

РІШЕННЯ № 1 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження складу проєктних 

груп та призначення гарантів освітніх програм, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Привести у відповідність до кадрових вимог Ліцензійних умов проєктні 
групи за спеціальностями: 
- 073 Менеджмент ОПП «Управління навчальним закладом» (магістр); 
- 012 Дошкільна освіта ОПП «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка» 

(бакалавр); 
- 035 Філологія, спеціалізація 035.043 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька (бакалавр, магістр); 
- 052 Політологія ОНП «Політологія» (доктор філософії); 
- 123 Комп’ютерна інженерія ОПП «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр); 
- 292 Міжнародні економічні відносини ОПП «Міжнародна економіка» 

(бакалавр, магістр); 
- 014 Середня освіта (Хімія) ОПП «Середня освіта: хімія, біологія» 

(бакалавр).  
Термін виконання: до 01.10.2021 р.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.  

2. Перевести здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з освітніх 
програм/спеціальностей, на яких навчається менше 10 осіб, на інші освітні 
програми/спеціальності. 
Термін виконання: до 01.02.2022 р.  
Відповідальні: декани факультетів,  завідувачі кафедр. 

3. Затвердити склад проєктних груп та призначити гарантів освітніх програм 
спеціальностей першого (бакалаврського), другого (магістерського) та 
третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. 



Термін виконання: до 25.09.2021 р.  
Відповідальні: Данік Н. В., в. о. керівника відділу ліцензування та 
акредитації; Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 

2. Різне. 
РІШЕННЯ № 2.1 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо підготовки до урочистого 
засідання вченої ради університету з нагоди 103-ї річниці від дня народження 
В. О. Сухомлинського та 108-річчя від дня заснування університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Провести святкову вчену раду 30.09.2021 р. о 10.00 в актовій залі 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: учений секретар Желязкова В. В. 
Термін виконання: 30.09.2021 р. 

2. Затвердити сценарій урочистого засідання вченої ради університету з 
нагоди 103-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського та 108-
річчя від дня заснування університету. 
Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 
Термін виконання: 30.09.2021 р. 

3. Відповідно до наказу № 09 від 09.09.2021 р. «Про нагородження» з нагоди 
Дня працівників освіти, 108-ї річниці від дня заснування МНУ імені 
В. О. Сухомлинського та 103-ї річниці від дня народження 
В. О. Сухомлинського нагородити працівників університету. 
Відповідальні: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів; 
Пересунько М. В., провідний фахівець із інтелектуальної власності.  
Термін виконання: до 24.09.2021 р. 

4. Нагородити почесними грамотами кращих студентів університету з 
нагоди 108-річниці від дня заснування МНУ імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Войчун О. В., голова первинної профспілкової 
організації студентів університету. 
Термін виконання: до 24.09.2021 р. 

5. Нагородити переможців творчого конкурсу студентських робіт до 103-ї 
річниці від дня народження Василя Сухомлинського грамотами, 
подяками та грошовими преміями. 
Відповідальні: Дрозд О. В., керівник науково-дослідного центру розвитку 
ідей Василя Сухомлинського; Войчун О. В., голова первинної 
профспілкової організації студентів університету. 
Термін виконання: до 24.09.2021 р. 

РІШЕННЯ № 2.2 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження вартості 

навчання на курсах підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання на 2021-
2022 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити кошторис витрат на проведення курсів понад обсяги, 

передбачені навчальними планами: курси з підготовки до складання ЗНО на 
2021-2022 навчальний рік. 



Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Тогоєва Г. М., головний 
бухгалтер; Шапошникова Ю. Г., керівник відділу з підготовки до вступу до 
ЗВО та ЗНО.  
Термін виконання: 20.09.2021 р. 

РІШЕННЯ № 2.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію про формування вибіркової 

складової навчальних планів на 2021–2022 навчальний рік для здобувачів вищої 
освіти I, V курсів (вступ 2021 р.), І курсу третього освітньо-наукового рівня 
доктора філософії, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити перелік вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти 

I курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021–2022 н. р. 
(вступ 2021 р.): 

№ 
з/п Назва дисципліни Викладач 

1.  
Психологія міжособистісних 

стосунків 

Бабаян Ю. О., кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи 

2.  
Основи оздоровчого та 

спортивного харчування 

Славітяк О. С., кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, 
доцент, завідувач кафедри спорту 

3.  
Підготовка молоді до сімейного 

життя та відповідального 
батьківства 

Олексюк О. Є., кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки та 
інклюзивної освіти 

4.  
Психологія лідерства та 
професійної успішності 

Олексюк О. Є., кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки та 
інклюзивної освіти 

5.  
Основи етикету та іміджу 

сучасного студента 

Дрозд О. В., кандидат педагогічних 
наук, старший викладач кафедри 
педагогіки та інклюзивної освіти  

2. Затвердити для здобувачів вищої освіти І курсу на ІІ семестр 2021–2022 н. р. 
навчальні дисципліни «Політологія» та «Підприємницька діяльність». 

3. Затвердити перелік вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти 
V курсу на 2021–2022 н. р.: 

№ 
з/п 

Назва дисципліни Викладач 

1.  
Глобальна економіка – 5 кр. І 
семестр 

Стройко Т. В., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та менеджменту 



2.  
Основи оздоровчого та 
спортивного харчування – 5 кр. І 
семестр 

Славітяк О. С., кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, 
доцент, завідувач кафедри спорту 

3.  
Культура наукової мови та 
принципи академічної 
доброчесності – 5 кр. І семестр 

Рускуліс Л. В., доктор педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри 
української мови і літератури 

4.  
Англійська мова для академічних 
цілей – 5 кр (мова викладання – 
англійська) І семестр 

Мироненко Т. П., кандидат 
педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри англійської мови і 
літератури 

4. Затвердити перелік вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти 
І курсу третього освітньо-наукового рівня доктора філософії: 

№ 
з/п Назва дисципліни Викладач 

До Блоку № 1. Цикл загальної підготовки 

1 

Основи бібліотечної 
інформаційної культури та 
дослідницької діяльності в 

архівних установах 

Султанова Н. В., доктор педагогічних 
наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, психології та інклюзивної 
освіти 

2 Педагогічний менеджмент 
інклюзивної освіти 

Шапочка К. А., кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки, психології та інклюзивної 
освіти 

3 Педагогіка вищої школи 

Степанова Т. М., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри 
педагогіки, психології та інклюзивної 
освіти, декан факультету педагогічної та 
соціальної освіти 

4 Управління кар’єрою 
Будак В. Д., доктор технічних наук, 
професор, дійсний член (академік) 
НАПН України, ректор 

5 
Психологія управління 

персоналом 

Яблонський А. І., доктор психологічних 
наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, психології та інклюзивної 
освіти, завідувач кафедри педагогіки, 
психології та інклюзивної освіти 

6 
Технологія проєктного 

навчання в освіті 
Якименко С. І., доктор філософії в галузі 
освіти, професор, професор кафедри 



початкової освіти, завідувач кафедри 
початкової освіти 

7 
Освітня політика та 

дослідження педагогічних 
систем і процесів 

Рогальська-Яблонська І. П., доктор 
педагогічних наук, професор, професор 
кафедри дошкільної освіти 

До Блоку № 2. Цикл професійної підготовки 

8 
Корпоративна культура 
викладача вищої школи 

Степанова Т. М., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри 
педагогіки, психології та інклюзивної 
освіти, декан факультету педагогічної та 
соціальної освіти 

9 
Теорія управління та 

професіоналізм керівника 
закладу освіти 

Атаманчук Ю. М., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри 
дошкільної освіти, завідувач кафедри 
дошкільної освіти 

10 
Педагогічні персоналії в 
історико-педагогічному 

дослідженні 

Якименко С. І., доктор філософії в галузі 
освіти, професор, професор кафедри 
початкової освіти, завідувач кафедри 
початкової освіти 

11 Педагогіка толерантності 
Рогальська-Яблонська І. П., доктор 
педагогічних наук, професор, професор 
кафедри дошкільної освіти 

12 Гендерна педагогіка 

Султанова Н. В., доктор педагогічних 
наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, психології та інклюзивної 
освіти 

13 
Моделі освіти в сучасній 
вищій школі (викл. англ. 

мовою) 

Шапочка К. А., кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки, психології та інклюзивної 
освіти 

14 Соціальна педагогіка 
Рогальська-Яблонська І. П., доктор 
педагогічних наук, професор, професор 
кафедри дошкільної освіти 

Відповідальні: Кузнецова О. А. проректор із науково-педагогічної роботи; 
Трофимишина О. С, керівник навчального відділу. 
Термін виконання: до 25.09.2021 р. 

РІШЕННЯ № 2.4 
Заслухавши та обговоривши інформацію про аналіз якості навчання, 

оцінювання динаміки успішності студентів за результатами вступних іспитів 



вступної кампанії 2020 року, зимової та літньої заліково-екзаменаційних сесій 
2020-2021 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. На засіданнях кафедр та засіданнях вчених рад факультетів обговорити 

форми та методи навчання з метою підвищення якості знань та компетенцій 
майбутніх фахівців для їх конкурентоздатності на ринку праці та 
працевлаштування за спеціальністю. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 24.09.2021 р. 

2. Підготувати аналітичну довідку та провести семінар (тренінг) щодо 
застосування інноваційних методів навчання з метою розповсюдження 
досвіду підвищення динаміки успішності здобувачів вищої освіти (прийом 
2020 року) на таких спеціальностях: 014.11 Середня освіта (Фізична 
культура), 014.08 Середня освіта (Фізика), 122 Комп'ютерні науки, 
072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 
012 Дошкільна освіта, 053 Психологія, 014.11 Середня освіта (Музичне 
мистецтво). 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 01.10.2021 р. 

3. Надати пояснення щодо причин погіршення якості знань студентів у 
порівнянні з результатами вступних випробувань на спеціальностях: 
113 Прикладна математика СК, 122 Комп'ютерні науки СК, 231 Соціальна 
робота, 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)). 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 24.09.2021 р. 

4. Продовжувати практику порівняльного аналізу якості знань вступників 
2021 року в зимову заліково-екзаменаційну сесію.  
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін виконання: до 31.12.2021 р. 

РІШЕННЯ № 2.5 
Заслухавши та обговоривши інформацію про результати анкетування 

здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів» (літо 2021 року), 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

З метою удосконалення та покращення освітніх послуг, що надає МНУ імені 
В. О. Сухомлинського здобувачам вищої освіти, пропонується вжити таких 
заходів:  
1. Студентській раді університету: 

1.1. Сприяти активності студентів у подальшому анкетуванні. 
1.2. Забезпечити поінформованість студентів про мету та необхідність 

участі в анкетуванні. 
Відповідальні: голова студентської ради університету; студентські ради 
факультетів. 
Термін виконання: протягом навчального року. 



2. Керівникам навчальних структурних підрозділів провести на засіданнях 
вчених рад факультетів обговорення результатів анкетування студентів та 
врахувати в подальшій роботі результати анкетування. 
Відповідальні: керівники навчальних структурних підрозділів; завідувачі 
кафедр. 
Термін виконання: до 30.09.2021 р. 

3. Центру забезпечення якості освіти: 
3.1. Провести в період з грудня 2021 року до лютого 2022 року та з травня 

2022 року до червня 2022 року анкетування «Викладач очима 
студентів».  

3.2. Вдосконалити анкету та процедуру анкетування студентів, ураховуючи 
дворічний досвід. 

3.3. Звітувати про результати анкетування на засіданні вченої ради 
університету в червні 2022 року. 

Відповідальні: Центр забезпечення якості освіти; голова студентської ради 
університету; студентські ради факультетів; завідувачі кафедр; керівники 
навчальних структурних підрозділів. 
Термін виконання: протягом навчального року. 

РІШЕННЯ № 2.6 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження змін та 

доповнень до складу вченої ради  та 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 наказом по університету від 27.08.12.2021 р. 
№ 226/к «Про звільнення з роботи» внести такі зміни до складу вченої ради 
університету: 

вивести зі складу вченої ради університету: 
- Жигадла Геннадія Біславовича, декана факультету фізичної культури 

та спорту; 
- Савенкову Ірину Іванівну, завідувача кафедри психології та 

соціальних наук. 
2. 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 університету від 27.08.12.2021 р. 
№ 226/к «Про звільнення з роботи» вивести зі складу ректорату 
університету Жигадла Геннадія Біславовича, декана факультету фізичної 
культури та спорту, доктора філософії в галузі освіти, доцента. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Желязкова В. В., 
учений секретар. 
Термін виконання: 20.09.2021 р.  

РІШЕННЯ № 2.7 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження кандидатур на 

призначення здобувачам вищої освіти стипендії міського голови та міської ради, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



1. Рекомендувати здобувачів вищої освіти на здобуття стипендії міського 
голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у закладах 
вищої освіти, закладах фахової передвищої освіти та закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти м. Миколаєва у 2021 році: 
- Сантар Руслану В’ячеславівну, здобувача вищої освіти другого 

(магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 014.03 Середня 
освіта (Історія) факультету педагогіки та психології; 

- Кутержинську Катерину Максимівну, здобувача вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта факультету 
педагогіки та психології; 

- Єрмак Анастасію Андріївну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 014.01 
Середня освіта (Українська мова та література) філологічного 
факультету; 

- Механцеву Віталіну Миколаївну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 014.01 
Середня освіта (Українська мова та література) філологічного 
факультету; 

- Неведомову Тетяну Сергіївну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта факультету 
педагогічної та соціальної освіти; 

- Наконечну Вікторію Дмитрівну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта факультету 
педагогічної та соціальної освіти; 

- Безсмертну Анну Андріївну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 
014.08 Середня освіта (Фізика) механіко-математичного факультету; 

- Ботезат Анастасію Ігорівну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 
014.04 Середня освіта (Математика) механіко-математичного 
факультету; 

- Єремеєву Аліну Михайлівну, здобувача вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 073 Менеджмент механіко-математичного 
факультету; 

- Жирун Вікторію Володимирівну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) факультету педагогіки та 
психології; 

- Зайцеву Маргариту Юріївну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 
014.04 Середня освіта (Математика) механіко-математичного 
факультету; 



- Касьянову Анастасію Сергіївну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта факультету 
педагогіки та психології; 

- Козачук Вероніку Віталіївну, здобувача вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 014.13 Середня 
освіта (Музичне мистецтво) факультету педагогіки та психології; 

- Мохонько Маріанну Олександрівну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 
014.04 Середня освіта (Математика) механіко-математичного 
факультету; 

- Оганесян Зою Андраніківну, здобувача вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта 014.021 Мова 
та література англійська, денна форма навчання філологічного 
факультету; 

- Янкірову Валерію Олегівну, здобувача вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 035.041 Філологія (Германські 
мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 
філологічного факультету. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Кузнецова О. А.; 
в. о. голови студентської ради університету Рєзнікова Л. В. 
Термін виконання: до 15.10.2021. 

 


