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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження Правил прийому до Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського на 2022 рік. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Стріхар О. І., відповідальний секретар приймальної комісії 
університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2. Різне.  
2.1. Присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам 

університету. 
Доповідає: Желязкова В. В., учений секретар. 
Готують: Желязкова В. В., учений секретар; Полоскова І. В., начальник 
відділу кадрів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.2. Затвердження Положення про призначення та виплату стипендій у 
Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського (зі змінами та доповненнями відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 року № 1256).  
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: фахівці навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.3. Затвердження змін до переліку платних послуг університету згідно з 
п. п. 3.1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України 
від 27.08.2010 р. № 796 та встановлення вартості відповідних послуг. 
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи. 
Готують: Чочішвілі О. О., фахівець відділу додаткової освіти та платних 
послуг. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

РІШЕННЯ № 1 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Правил прийому до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на 
2022 рік, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



1. Затвердити Правила прийому до МНУ імені В. О. Сухомлинського у 
2022 році. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 20.12.2021 р. 

2. Розмістити на офіційному сайті університету Правила прийому до МНУ імені 
В. О. Сухомлинського у 2022 році до 31 грудня 2021 року.  
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: до 31.12.2021 р. 

2. Різне 
РІШЕННЯ № 2.1. 

Заслухавши та обговоривши інформацію про присвоєння вчених звань 
науково-педагогічним працівникам, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити протоколи лічильної комісії № 1, 2, 3. 
2. За результатами таємного голосування присвоїти Кузьмі Катерині 

Теодозіївні вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій. 
3. За результатами таємного голосування присвоїти Нефьодову Дмитру 

Валерійовичу вчене звання доцента кафедри історії. 
4. Направити відповідне рішення на затвердження до Департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України. 
РІШЕННЯ № 2.2 

Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення про 
призначення та виплату стипендій у Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського (зі змінами та доповненнями 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 року 
№ 1256), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
І. Внести зміни та доповнення до Положення про призначення та виплати 

стипендій в Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 1256 від 02.12.2021 р.). 
1. Доповнити:  

1.1 Частину першу, пункт перший, підпункт шостий:  
«6) постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 
«Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами, внесеними згідно 
з Постановами Кабінету Міністрів України № 150 від 15.02.2006, № 157 
від 15.02.2006, № 165 від 05.03.2008, № 983 від 07.09.2011, № 177 від 
07.03.2012, № 1084 від 28.11.2012, № 255 від 01.04.2013, № 297 від 
22.04.2013, № 334 від 13.05.2013, № 211 від 23.03.2016, № 1050 від 
28.12.2016, № 32 від 25.01.2017, № 376 від 31.05.2017, № 865 від 
24.10.2018, № 73 від 06.02.2019, № 229 від 13.03.2019, № 438 від 
22.05.2019, № 1313 від 23.12.2020, № 933 від 01.09.2021, № 1256 від 
02.12.2021);» 



1.2. Частину першу, пункт тринадцять: 
«1.13. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну 
мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої 
освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою 
здобуття освіти у закладі вищої освіти за основним місцем навчання і не 
отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки 
у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою 
академічної мобільності в іншому закладі освіти відповідно до цього 
Положення, здійснюється: 
- у разі, коли строк навчання в іншому закладі освіти не перевищує 

одного семестру, - у розмірі, що призначений стипендіату закладом 
освіти за основним місцем навчання за результатами останнього 
семестрового контролю відповідно до цього Положення; 

- у разі, коли строк навчання в іншому закладі освіти перевищує один 
семестр, - протягом першого семестру навчання в іншому закладі 
освіти  у розмірі, що призначений стипендіату закладом освіти за 
основним місцем навчання за результатами останнього семестрового 
контролю відповідно до цього Положення. 
Питання подальшого призначення стипендії вирішується 

стипендіальною комісією після повернення здобувача освіти до закладу 
освіти за основним місцем навчання за таких умов: 
1. визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому закладі вищої освіти, не призвело 
до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім 
ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю 
(предметною спеціальністю, спеціалізацією) порівняно з 
нормативним; 

2. у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної 
мобільності у здобувача освіти академічної заборгованості така 
заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому 
законодавством порядку до закінчення першого після повернення 
особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за 
відповідним курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, 
спеціалізацією) у закладі освіти за основним місцем навчання. 
Якщо на дату закінчення першого після повернення студента до 

закладу вищої  освіти семестрового контролю згідно з навчальним 
планом за відповідним курсом та спеціальністю (предметною 
спеціальністю, спеціалізацією) у закладі освіти за основним місцем 
навчання здобувач освіти не має академічної заборгованості,  питання 
щодо призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією 
відповідно до цього Положення на загальних підстава. 

У разі коли строк навчання студента в іншому закладі освіти 
перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну 
заборгованість та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії 
особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її 



навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому 
навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному 
обсязі». 

1.3. Частину шосту, пункт другий: 
«6.2. Заклад вищої освіти у межах коштів, передбачених для виплати 
стипендій, призначає академічні стипендії студентам, аспірантам та 
докторантам згідно з рейтингом, що складається на підставі об’єктивних 
та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень 
здобувачів освіти з кожного освітнього компонента і до якого 
включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті.» 

2. Замінити у тексті Положення слова: 
2.1 «навчальний заклад» в усіх відмінках і формах числа на слова «заклад 

освіти» у відповідному відмінку і числі; 
2.2 «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і формах числа на слова 

«заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і числі; 
2.3 «особа, яка навчається» в усіх відмінках і формах числа на слова 

«здобувач освіти» у відповідному відмінку і числі; 
2.4 «форма навчання» в усіх відмінках на слова «форма здобуття освіти» у 

відповідному відмінку. 
2.5 «(напрям підготовки)» в усіх відмінках на слова «(предметна 

спеціальність, спеціалізація)» у відповідному відмінку. 
2.6 «навчальний предмет (дисципліна)» в усіх відмінках на слова «освітній 

компонент» у відповідному відмінку. 
3. Викласти в такій редакції: 

3.1 Частину першу, пункту четвертий: 
«1.4. Студентам закладу вищої освіти, аспірантам і докторантам, які 
навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, стипендії можуть 
виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено 
умовами укладеного договору між закладом освіти та фізичною або 
юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або іншої 
особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати» 

3.2 Частину першу, пункту п’ятий:  
«1.5. Особам, які навчалися згідно із зазначеними договорами і в 
установленому законодавством порядку переведені (поновлені) на 
навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою 
здобуття освіти (з відривом від виробництва) в межах закладу освіти або 
до іншого закладу освіти, призначення і виплата стипендій 
здійснюються згідно з цим Положенням, а саме:» 

3.3 Частину першу, пункту шостий: 
«1.6. На загальних підставах відповідно до цього Положення 
здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, 
аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які 
постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в 
Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, 
яким надано статус закордонного українця, які постійно проживають в 



Україні. На загальних підставах відповідно до цього Положення 
здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, 
аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які 
постійно проживають в Україні, у разі, коли здобуття ними вищої освіти 
здійснюється в межах квот, визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти 
деякими категоріями осіб» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 74, 
ст. 2475), та відповідно до Порядку встановлення квот для здобуття 
вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів 
державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України, 
затвердженого наказом МОН від 2 грудня 2019 р. № 1498» 

3.4. Частину першу, пункт шостий, підпункти перший та другий: 
«1) Призначення і виплата стипендій студентам, аспірантам, 
докторантам, які є іноземцями і навчаються в закладах освіти відповідно 
до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів 
України, здійснюються відповідно до зазначених документів. 
2) Призначення і виплата академічних стипендій студентам, аспірантам, 
докторантам, які є іноземцями і навчаються в закладах вищої освіти 
України згідно з угодами між такими закладами про міжнародну 
академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних 
надходжень відповідного закладу освіти» 

3.5. Частину першу, пункт восьмий, підпункт шостий: 
«6) Стипендіатам, призваним на військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб 
із числа резервістів в особливий період, протягом строку перебування на 
військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому 
згідно з цим Положенням за результатами навчання в останньому перед 
призовом навчальному семестрі» 

3.6. Частину шосту, пункту двадцятого: 
«6.20. Рейтинг студентів закладу вищої освіти, які навчаються на одному 
факультеті за денною формою здобуття освіти за відповідними курсом 
та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією), 
оприлюднюється на офіційному веб- сайті Університету та поширюється 
засобами зв’язку зі студентами не пізніше ніж через три робочих дні 
після прийняття рішення стипендіальною комісією» 

3.7. Частину п’яту, пункту сімнадцять, другий абзац:  
«– студентам з інвалідністю з порушенням зору та /або слуху – на 
50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії 
відповідно типу закладу освіти» 

3.8. Частину третю, пункт дев’ятий: 
«3.9. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у 
діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми 
здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) 
замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю 
(предметною спеціальністю, спеціалізацією), станом на перше число 



місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з 
навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та 
спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій)». 

3.9. Частину шосту, пункту сьомого, підпункту другого: 
«2) мають навчальне навантаження у кредитах Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік в 
обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для 
відповідного факультету, курсу та спеціальності (предметної 
спеціальності, спеціалізації)» 
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи 
Кузнецова О. А., керівник навчального відділу Трофимишина О. С., 
інспектор сектору дистанційного навчання Мала О. В. 
Терміни виконання: до 25.12.2021 р. 

ІІ. Затвердити Положення про призначення та виплати стипендій в 
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 
(зі змінами та доповненнями, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 1256 від 02 грудня 2021 р). 
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Кузнецова О. А. 
Терміни виконання: 

ІІІ.  Розмістити на сайт університету Положення про призначення та виплати 
стипендій в Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського (зі змінами та доповненнями, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України № 1256 від 02 грудня 2021 р.). 
Відповідальні: фахівець І категорії інноваційного забезпечення відділу 
правового забезпечення Синявін О. М. 
Термін виконання: до 03.01.2022 р. 

РІШЕННЯ № 2.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження вартості 

проживання в гуртожитках університету на 2021-2022 навчальний рік, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Відповідно до п. п. 31 п. 1 «Переліку платних послуг, які можуть надаватися 
закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної та комунальної власності», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. і Положення про 
надання платних послуг МНУ імені В. О. Сухомлинського внести до 
переліку платних послуг університету курси для підготовки претендентів 
для складання іспиту з визначення рівня володіння державною мовою. 

2. Встановити вартість занять для однієї особи 1500,00 грн у т. ч. ПДВ 
250,00 грн за умови кількості слухачів у групі – 6 осіб і тривалості 
проведення занять із однією групою – 30 годин. 

3. Встановити вартість занять для однієї особи 320,00 грн у т. ч. ПДВ 53,33 грн 
за умови кількості слухачів у групі – 6 осіб і тривалості проведення занять 
(консультації) з однією групою – 6 годин. 
Відповідальні: Масюта Є. О., начальник планово-фінансового відділу. 
Термін виконання: до 03.01.2022 р.  


