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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження бюджетних та контрактних конкурсних пропозицій 
відбіркових комісій щодо прийому вступників 2021 р. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Стріхар О. І., відповідальний секретар 
приймальної комісії; 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. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2. Затвердження вартості навчання  на 2021–2022 навчальний рік. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Овчаренко А. В., перший проректор.; 
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; Стріхар О. І., відповідальний секретар приймальної 
комісії; Тогоєва Г. М., головний бухгалтер. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
3. Різне. 

3.1. Реалізація програми викладання іноземних мов студентам та 
викладачам університету. 
Доповідає:  Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Мороз Т. О., декан 
філологічного факультету, доктор філософії в галузі освіти, доцент; 
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; 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; Дем'яненко О. Є., кандидат філологічних 
наук, доцент.  
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.2. Затвердження Положення про документи про вищу освіту (наукові 
ступені) Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 
Доповідає:  Кузнецова О. А., .проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Трофимишина О. С., керівник 
навчального відділу; члени комісії – Тищенко І. М., старший інспектор 
навчального відділу; Данік Н. В., в. о. керівника відділу ліцензування 
та акредитації; Безугла К. О., інспектор навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.3. Затвердження Положення про роботу стоянки автомобілів на 
території кафедри військової підготовки Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор.  
Готують: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки, 
Тогоєва Г. М., головний бухгалтер. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.4. Прогнозований прийом в магістратуру та аспірантуру у 2021 році.  
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор.  
Готує комісія у складі: голова комісії – Рубан-Задольська З М., 
провідний фахівець (з підготовки науково-педагогічних кадрів); члени 
комісії – Олексюк О. М., декан факультету педагогіки та психології, 
доктор філософії в галузі гуманітарних наук; доцент; 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; Гуріна О. В., декан механіко-математичного 
факультету, доктор економічних наук, доцент. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.5. Про підтримку кандидатури завідувача відділу обчислювальних 
методів Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, доктора 
фізико-математичних наук, професора Григоренка Олександра 
Ярославовича на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України по 
відділенню механіки за спеціальністю «Механіка». 



Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор.  
Готує: Дінжос Р. В., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри фізики та математики. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.6. Про підтримку кандидатури директора Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, члена-
кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України Рафальського Олега 
Олексійовича до обрання академіком НАН України за спеціальністю 
«Етнополітологія». 
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор.  
Готує: Желязкова В. В., учений секретар. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.7. Проведення попередньої експертизи на предмет надання 
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
результатів дисертації аспіранта Муленко Андрія Івановича на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка на 
тему: «Трансформація ІТ-сфери України на засадах мережевої 
економіки».  
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор.  
Готує: Желязкова В. В., учений секретар. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.8. Внесення змін до складу ректорату університету. 
Доповідає: Желязкова В. В., учений секретар. 
Готує: Желязкова В. В., учений секретар. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.9. Затвердження посадових обов’язків проректорів університету. 
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор.  
Готує: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.10. Затвердження переліку цільових показників. 
Доповідає: ОвчаренкоА. В., перший проректор.  
Готують: проректори університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.11. Про надання платних послуг з проживання у гуртожитках 
університету особам, які навчаються в інших закладах освіти, 
працівникам інших закладів освіти, установ та організацій на 2021 р. 
Доповідає: Даниленко Вікторія Леонідівна, проректор із адміністративно-



господарчої роботи 
Готує: Джанова В. В., керівник відділу додаткової освіти та платних 
послуг. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.12. Внесення змін до переліку платних послуг та затвердження їх 
вартості на 2021 рік. 
Доповідає: Даниленко Вікторія Леонідівна, проректор із адміністративно-
господарчої роботи 
Готує: Джанова В. В., керівник відділу додаткової освіти та платних 
послуг. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
3.13. Про завершення опалювального сезону в університеті. 
Доповідає: Даниленко Вікторія Леонідівна, проректор із адміністративно-
господарчої роботи 
Готують: Кокарєва З. В., головний інженер 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

РІШЕННЯ № 1 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження бюджетних та 

контрактних конкурсних пропозицій відбіркових комісій щодо прийому 
вступників 2021 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Пропозицій щодо обсягу державного замовлення на прийом 
та випуск фахівців з вищою освітою за встановленими формами 
підготовленими в ЄДЕБО Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського у 2021 році. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 24.03.2021 р. 
2. Затвердити контрактне замовлення на прийом 2021 року до 
університету. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 22.03.2021 р. 

РІШЕННЯ № 2 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження вартості 

навчання  на 2021–2022 навчальний рік, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити вартість навчання  на 2021–2022 навчальний рік. 
Відповідальний:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 22.03.2021 р.  
2. Внести дані вартості навчання до ЄДЕБО 2021. 
Відповідальний:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: до 26.03.2021 р. 



3. Різне 
РІШЕННЯ № 3.1 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо реалізації програми 
викладання іноземних мов студентам та викладачам університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. З метою вдосконалення знань з іноземної мови у 2020–2021н.р. 
запропонувати перелік платних освітніх послуг для здобувачів вищої освіти: 
I–II курсів за спеціальностями університету запропонувати перелік платних 
освітніх послуг із дисциплін «Англійська мова» (60 годин), «Німецька мова» 
(60 годин).; III–IV курсів спеціальностей університету: «Предметно-
інтегрований курс англійської мови» (180 годин), «Предметно-інтегрований 
курс німецької мови» (180 годин).  
Відповідальні: декани факультетів; керівник відділу платних послуг 
Джанова В. В. 
Термін виконання: до 01.04.2021 р. 
2. Провести до 01.05.2021 р. «скринінг знань» з англійської мови для 
здобувачів вищої освіти IV курсу всіх спеціальностей з метою прогнозування 
набору 2021 року за ступенем «магістр». 
Відповідальні: доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики 
Дем’яненко О. Є., завідувачі випускових кафедр, керівники проєктних груп. 
Термін виконання: до 01.05.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.2 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження 

Положення про документи про вищу освіту (наукові ступені) Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про документи про вищу освіту (наукові ступені) 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та 
оприлюднити на сайті університету до 26.03.2021 року. 
Відповідальний: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: до 26.03 2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження 

Положення про роботу стоянки автомобілів на території кафедри військової 
підготовки Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про роботи стоянки автомобілів на території 
кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського та оприлюднити на сайті університету до 
26.03.2021 року. 
2. Відкрити субрахунок по спеціальному фонду університету для кафедри 
військової підготовки. 
Відповідальний: Тогоєва Г. М., головний бухгалтер.  



Термін виконання: до 01.05. 2021 р. 
РІШЕННЯ № 3.4 

Заслухавши та обговоривши інформацію  щодо прогнозованого прийому 
в магістратуру та аспірантуру у 2021 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити прогнозований прийом в магістратуру та аспірантуру у 2021 
році.  
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Рубан-Задольська З. М., 
провідний фахівець (з підготовки науково-педагогічних кадрів); 
Олексюк О. М., декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії 
в галузі гуманітарних наук; доцент; 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; Гуріна О. В., декан механіко-
математичного факультету, доктор економічних наук, доцент. 
Термін виконання: 22.03.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.5 
Заслухавши та обговоривши інформацію про підтримку кандидатури 

завідувача відділу обчислювальних методів Інституту механіки імені 
С. П. Тимошенка НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора 
Григоренка Олександра Ярославовича на заміщення вакансії члена-
кореспондента НАН України по відділенню механіки за спеціальністю 
«Механіка», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Підтримати кандидатуру завідувача відділу обчислювальних методів 
Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, доктора фізико-
математичних наук, професора Григоренка Олександра Ярославовича на 
заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України відділення механіки 
НАН України за спеціальністю «Механіка». 
2. Надіслати рішення про підтримку на адресу Президії НАН України, 
вул. Володимирська, 54, м. Київ-30, 01601  
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: до 01 квітня 2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.6 
Заслухавши та обговоривши інформацію про підтримку кандидатури 

директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України, члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, 
професора, заслуженого діяча науки і техніки України Рафальського Олега 
Олексійовича до обрання академіком НАН України за спеціальністю 
«Етнополітологія», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Підтримати кандидатуру директора Інституту Рафальського О. О. щодо 
обрання академіком НАН України за спеціальністю «Етнополітологія».  
2. Надіслати рішення про підтримку на адресу Президії НАН України, 



вул. Володимирська, 54, м. Київ-30, 01601  
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: до 01 квітня 2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.7 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проведення 

попередньої експертизи на предмет надання висновку про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
аспіранта Муленка Андрія Івановича на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за 
спеціальністю 051 Економіка на тему: «Трансформація ІТ-сфери України 
на засадах мережевої економіки», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Призначити двох рецензентів для проведення попередньої  експертизи 
дисертаційної роботи, а саме:  

 доктора економічних наук, доцента Гуріну Олену Валентинівну, 
декана механіко-математичного факультету Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського Міністерства 
освіти і науки України;  
 кандидата економічних наук, доцента Данік Наталю Вадимівну, 
доцента кафедри фінансів та обліку Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки 
України.  

2. Визначити структурним підрозділом для проведення попередньої 
експертизи дисертаційної роботи кафедру економіки та менеджменту 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: до 23.04.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.8 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо внесення змін до 

складу ректорату університету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. У зв’язку з кадровими змінами у Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського згідно з наказом університету від 
31.08.2020 р. № 237/к «Про переведення на посаду» та рапортом Бєлана 
М. М. внести такі зміни до складу ректорату університету, а саме: вивести із 
складу ректорату університету Бєлана Миколу Миколайовича, уповноважену 
особу з питань запобігання та виявлення корупції. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Желязкова В. В., учений 
секретар. 
Термін виконання: до 26.03.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.9 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження 

посадових обов’язків проректорів університету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
затвердити посадові обов’язки проректорів університету: 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор, Кузнецова О. А , 
проректор із науково-педагогічної роботи; Даниленко В. Л., проректор з 
адміністративно-господарчої роботи Полоскова І. В. ; начальник відділу 
кадрів. 
Термін виконання:22.03.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.10 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження переліку 

цільових показників, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити перелік цільових показників Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 22.03.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.11 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо надання платних 

послуг з проживання у гуртожитках університету особам, які навчаються в 
інших закладах освіти, працівникам інших закладів освіти, установ та 
організацій на 2021 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Дозволити, згідно п .п. 3 п. 7 Постанови КМУ № 796 від 27.08.2010 р., 
надавати платні послуги з проживання у гуртожитках університету особам, 
які навчаються в інших закладах освіти, працівникам інших закладів освіти, 
установ та організацій. 
Відповідальні: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи; Тогоєва Г. М., головний бухгалтер.  
Термін виконання: до 01.04.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3.12 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо внесення змін до 

переліку платних послуг та затвердження їх вартості на 2021 рік, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Внести до переліку курсів, понад обсяги, встановлені навчальними 
планами курс «Німецька мова». 
2. Внести до переліку платних послуг у сфері фізичної культури та спорту 
групові заняття зі змішаних єдиноборств. 

РІШЕННЯ № 3.13 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо завершення 

опалювального сезону в університеті, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Завершити опалювальний сезон в університеті 01.04.2021 року 
Відповідальний: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи; Кокарєва З. В., головний інженер. 
Термін виконання: 01.04.2021 р. 


