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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Перевірка кваліфікаційних робіт магістрів на плагіат. 
Доповідає:  Кузнецова О. А., .проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: завідувачі кафедр; директор бібліотеки університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2. Різне.  

2.1 Затвердження освітніх програм та навчальних планів на 2021–2022 н. р, 
що рекомендовані до включення до Правил прийому університету. 

Доповідає:  Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: гаранти освітніх програм; декани факультетів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.2 Оцінювання результатів роботи спеціалізованої ради університету. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.3 Затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проєктів 

наукових досліджень на 2021 рік за рахунок коштів державного бюджету. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Лазаренко І. В., провідний фахівець наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.4 Затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти І року навчання.  
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Рубан-Задольська З. М., провідний фахівець (з підготовки науково-
педагогічних кадрів). 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.5. Затвердження «Положення про студентське самоврядування 

Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського (зі змінам та доповненнями)».  

Доповідає: Кабаль М. В., голова студентської ради університету. 
Готує: студентська рада університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.6 Про опалення будівлі кафедри військової підготовки (м. Миколаїв, 

вул. Колодязна, 21) на період 2020–2021 р. 



Доповідає: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки. 
Готують: Грінвальд О. Г., комендант навчального корпусу № 6; 
Кокарєва З. В., головний інженер. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.7. Рекомендація до друку наукових робіт науково-педагогічних 

працівників університету. 
2.7.1. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий 

вісник Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки» № 1 (20), 
листопад 2020р. 

Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
2.7.2. Рекомендація до друку колективної монографії «Володимир 

Ключник – вірний син землі» (автори: Горбуров Є. Г., 
Нефьодов Д. В., Рапіхович-Гаврилюк О. С.). 

Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор.   
2.7.3. Рекомендація до друку монографії «Формування 

мультикультурної компетентності учнів в освітньому 
середовищі початкової школи» (автори: Якименко С. І., 
Іванець Н. В.). 

Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.8. Про перезатвердження теми наукового дослідження Сахарової Олени 
Миколаївни. 

Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: Рубан-Задольська З. М., провідний фахівець (з підготовки 
науково-педагогічних кадрів). 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.9. Про внесення змін до Положення про навчальні видання 

Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 



Готують: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.10. Рекомендація до друку навчальних посібників науково-педагогічних 

працівників університету. 
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.11. Затвердження Положення про надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідає Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Полоскова І.В., начальник відділу кадрів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.12.Затвердження складу бюджетної комісії університету. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці відділу кадрів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.13. Розгляд проєкту наказу про преміювання. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці відділу кадрів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 30 (тридцять), «проти» – 0 (нуль), «утрималися» - 0 
(нуль). Рішення прийнято одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання вченої ради університету в 
представленій редакції. 
 

РІШЕННЯ № 1 
Заслухавши та обговоривши питання про перевірку кваліфікаційних робіт 

магістрів на плагіат, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Вжити заходів, у т. ч. шляхом запровадження відповідних новітніх 
технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату 
здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності, а також створити внутрішню систему забезпечення якості 
освіти, у т. ч. затвердити політику забезпечення дотримання учасниками 
освітнього процесу академічної доброчесності. 

Відповідальні: керівники навчальних підрозділів, завідувачі кафедр, керівники 
проєктних груп 
Термін: протягом навчального року 



2. За результатами перевірки встановити академічну відповідальність за 
порушення академічної доброчесності відповідно до п.3 статті 32 Закону 
України «Про вищу освіту». 

Відповідальні: керівники навчальних підрозділів, завідувачі кафедр, керівники 
проєктних груп 
Термін: протягом всього періоду навчання 
3. Попередити здобувачів вищої освіти, що Якщо за результатами захисту 

кваліфікаційної роботи (проекту) в її тексті виявлено відтворення студентом 
чужих опублікованих результатів (текстів) без належного посилання на 
автора чи фальсифікація результатів, Екзаменаційна комісія виставляє за 
захист роботи незадовільну оцінку і встановлює, що при повторній атестації 
студент зобов’язаний опрацювати нову тему кваліфікаційної роботи, яку 
визначає відповідна кафедра на наступний рік (п. 7.11.5.3. Положення про 
організацію освітнього процесу у МНУ імені В. О. Сухомлинського). 

Відповідальні: керівники навчальних підрозділів, завідувачі кафедр, керівники 
проектних груп 
Термін: до 27.11.2020 р. 
2. Різне 

РІШЕННЯ № 2.1 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження освітніх 

програм та навчальних планів на 2021–2022 н. р, що рекомендовані до 
включення до Правил прийому університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити освітні програми та навчальні плани для набору здобувачів у 

2021–2022 н. р.: 

Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня 
програма 

Бакалавра 

Освітня 
програма 
Магістра 

Освітня 
програма 
Доктора 
філософії 

Факультет педагогічної та соціальної освіти 
011 Освітні, 
педагогічні науки 

- - «Загальна 
педагогіка та 
історія 
педагогіки»  

012 Дошкільна 
освіта 

«Дошкільна 
освіта» 

«Дошкільна 
освіта» 

- 

013 Початкова 
освіта 

«Початкова 
освіта» 

«Початкова 
освіта» 

- 

Механіко-математичний факультет 
122 Комп’ютерні 
науки  

«Комп’ютерні 
науки» 

«Комп’ютерні 
науки» 

- 



Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня 
програма 

Бакалавра 

Освітня 
програма 
Магістра 

Освітня 
програма 
Доктора 
філософії 

072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування  

«Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування» 

«Фінанси і 
кредит» 

- 

Філологічний факультет 
014.02 Середня 
освіта (Мова і 
література 
(англійська)) 
014.021 
англійська мова і 
література  

1. «Англійська та 
друга іноземна 
мова (німецька)» 
2. «Середня 
освіта 
(Англійська та 
друга іноземна 
мова 
(російська))» 

«Англійська 
мова і 
література» 

- 

035 Філологія: 
035.041 
германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
– англійська 

 
«Переклад» 
 
 

 
«Переклад» 
 
 

 
- 
 
- 

014.01 Середня 
освіта 
(Українська мова 
і література) 

1. «Середня 
освіта 
(Українська мова 
і література. 
Мова і література 
(англійська))» 

«Середня 
освіта 
(Українська 
мова і 
література)» 

- 

Факультет фізичної культури та спорту 
017 Фізична 
культура і спорт 

«Фізична 
культура і спорт» 

- - 

Факультет педагогіки та психології 
016 Спеціальна 
освіта 
016.01 Логопедія 

«Логопедія. 
Спеціальна 
психологія» 

«Логопедія. 
Спеціальна 
психологія» 

- 



Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня 
програма 

Бакалавра 

Освітня 
програма 
Магістра 

Освітня 
програма 
Доктора 
філософії 

014 Середня 
освіта (Музичне 
мистецтво) 

«Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)» 

«Середня 
освіта 
(Музичне 
мистецтво)» 

- 

053 Психологія 1. «Психологія»  1. «Психологія» - 
032 Історія та 
археологія 

«Історія та 
археологія»  

«Історія та 
археологія» 

«Історія та 
археологія» 

Термін виконання: до 27.11.2020 р.  
Відповідальні: Данік Н.В., керівник відділу ліцензування та акредитації, 
Трофимишина О.С., керівник навчального відідлу. 

 
РІШЕННЯ № 2.2 

Заслухавши та обговоривши інформацію про оцінювання результатів 
роботи спеціалізованої ради університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію про діяльності спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 при 

Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського за 
2020 рік взяти. 

Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 
Термін виконання: 23.11.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження результатів 

першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових досліджень на 2021 рік за 
рахунок коштів державного бюджет, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до участі у другому етапі конкурсного відбору проєктів наукових 

досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету, виконання яких 
розпочнеться з 2021 року такі проєкти: 
• «Взаємозв'язок структури і теплофізичних властивостей 

високотеплопровідних полімерних мікро- та нанокомпозитів при 
застосуванні нового методу їх одержання» (керівник: Дінжос Р. В., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та 
математики);  

• «Термомагнітопружні задачі динаміки електропровідних гнучких 
анізотропних оболонок обертання при дії нестаціонарних магнітних 
полів та гармонічних коливань неоднорідних п’єзокерамічних тіл», 
керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Мольченко 
Леонід Васильович. 

Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 



Термін виконання: 23.11.2020 р. 
2. Провідному фахівцю наукового відділу Лазаренко І. В. завантажити проєкт 

у єдину систему «Наука в університетах» та надіслати пакет документів до 
Директорату науки та інновацій для участі в другому етапі Конкурсу. 

Відповідальні: перший проректор Овчаренко А. В, провідний фахівець наукового 
відділу Лазаренко І. В. 
Термін виконання: 02.12.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2.4 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження тем 

дисертаційних досліджень здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
І року навчання,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Супрунової Ольги Олегівни у 

такому формулюванні «Розвиток естетичного виховання в закладах 
дошкільної освіти України (середина ХХ-30-і рр. ХХІ століття» на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – 
Освітні, педагогічні науки.  

2. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Супрунової Ольги 
Олегівни, аспірантки кафедри дошкільної освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми 
навчання. 

3. Затвердити тему дисертаційного дослідження  Борисенка Артема Олеговича 
у такому формулюванні «Реалізація принципу студентоцентризму в умовах 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів в педагогічному 
коледжу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти 
зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки. 

4. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Борисенка Артема 
Олеговича, аспіранта кафедри початкової освіти  Миколаївського 
національного університету імені  В. О. Сухомлинського заочної форми 
навчання. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Степанова Т. М., 
Якименко С. І., наукові керівники; Рубан-Задольська З. М., провідний фахівець (з 
підготовки науково-педагогічних кадрів). 
Термін виконання: 23.11.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2.5 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження 

«Положення про студентське самоврядування Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (зі змінам та доповненнями)»,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердження «Положення про студентське самоврядування 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (зі 
змінам та доповненнями)» та оприлюднити на сайті університету. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Кабаль М. В., голова 
студентської ради університету. 
Термін виконання: до 30.11.2020 р.  



РІШЕННЯ № 2.6 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо опалення будівлі кафедри 

військової підготовки (м. Миколаїв, вул. Колодязна, 21) на період 2020–2021р.,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Підтримати рішення військової кафедри (протоколу засідання кафедри від 
22 жовтня 2020 року №4) про не підключення корпусу № 6 (м. Миколаїв, 
Колодязна, 21) на опалювальний період 2020–2021 р.  

2. Надати до Миколаївської ТЕЦ пакет документів для здійснення 
опломбування вхідних засувок. 

Відповідальні: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки, полковник 
у відставці; Грінвальд О. Г., комендант навчального корпусу № 6; Кокарєва 
З. В., головний інженер. 
Термін виконання до 22.11.2020 р. 
3. Провести запобіжні заходи щодо центрального водопостачання та пожежної 

системи подачі води для уникнення аварійних наслідків. 
Відповідальні: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки, полковник 
у відставці; Грінвальд О. Г., комендант навчального корпусу № 6; Кокарєва 
З. В., головний інженер. 
Термін виконання до 22.11.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2.7 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

наукових робіт науково-педагогічних працівників університету,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Психологічні науки» № 1 (20), листопад 2020 р. 

2. На звороті титульного аркуша збірника наукових праць необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 6 від 23.11. 2020 р.)». 

3. Контрольні примірники збірника наукових праць надати до наукової 
бібліотеки Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 23.11.2020 р. 

 
1. Рекомендувати до друку монографію «Технологізація навчально-

корекційної  та корекційно-виховної діяльності педагогів» за редакцією 
Н. В. Савінової. «Володимир Ключник – вірний син землі» (автори: 
Горбуров Є. Г., Нефьодов Д. В., Рапіхович-Гаврилюк О. С.). 

2. На звороті титульного аркуша монографії необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 06 від 
23.11.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 



Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 23.11.2020 р. 

 
1. Рекомендувати до друку монографію «Формування мультикультурної 

компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи» (автори: 
Якименко С. І., Іванець Н. В.). 

2. На звороті титульного аркуша монографії необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 06 від 
23.11.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки  
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 23.11.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2.8 
Заслухавши та обговоривши інформацію про перезатвердження теми 

наукового дослідження Сахарової Олени Миколаївни,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Підтримати рішення вченої ради факультету педагогічної та соціальної 
освіти (витяг із протоколу від 21.10.2020 р. № 3) і рішення засідання 
кафедри дошкільної освіти (протокол від 13.10.2020 р. № 3) та змінити тему 
наукового дослідження Сахарової Олени Миколаївни з «Розвиток 
естетичного виховання в закладах дошкільної освіти України (середина ХХ 
– початок ХХІ століття)» на «Збагачення словника дітей молодшого 
дошкільного віку у процесі фізичного виховання».  

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Степанова Т. М., доктор 
педагогічних наук, професор, науковий керівник; Рубан-Задольська З. М., 
провідний фахівець (з підготовки науково-педагогічних кадрів). 

РІШЕННЯ № 2.9 
Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до 

Положення про навчальні видання Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Внесення змін до Положення про навчальні видання Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, а саме:  
У пункті 7 Положення  змінити перелік вимог: 
- Довідку з бібліотеки університету про надання електронного варіанту 

рукопису змінити на Довідку про перевірку на академічний плагіат. 
- Пункт 8.1 викласти у наступній редакції: «Кілька примірників 

навчально-методичного видання з електронною копією, після 
редакційно-видавничої обробки, обов’язково повинні бути надані до 
Наукової бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського для розміщення 
в інституційному репозитарії МНУ імені В. О. Сухомлинського з 
наданням довідки від бібліотеки». 

Відповідальні: Кузнецова: О.А., проректор із науково-педагогічної роботи. 



Термін: до 27.11.2020 р. 
РІШЕННЯ № 2.10 

Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 
навчальних посібників науково-педагогічних працівників університету,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» 
навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти 
«Корпус навчально-методичних матеріалів: мовознавчий та історико-
лінгвістичний цикли», автори-укладачі: Рускуліс Л. В., Баденкова В. М., 
Корнієнко І. А. 

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника необхідно 
вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 6 від 23.11.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники навчально-методичного посібника надати до 
наукової бібліотеки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

 
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» 
навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти 
«Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін 
літературознавчого циклу», автори-укладачі: автори-укладачі: 
Рускуліс Л. В., Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д. 

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника необхідно 
вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 6 від 23.11.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники навчально-методичного посібника надати до 
наукової бібліотеки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

 
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» 
навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти 
«Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного 
циклу», автори-укладачі: Рускуліс Л. В., Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д. 

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника необхідно 
вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 6 від 23.11.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники навчально-методичного посібника надати до 
наукової бібліотеки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

РІШЕННЯ № 2.11 



Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення про 
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського та оприлюднити на сайті університету до 
30 листопада 2020 року. 

Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В.  
Термін виконання: до 30.11.2020. 

РІШЕННЯ № 2.12 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження складу 

бюджетної комісії університету,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити бюджетну комісію університету у такому складі:  
- Овчаренко А. В., перший проректор 
- Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи 
- Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи 
- Гуріна О. В., декан механіко-математичного факультету 
- Мороз Т. О., декан філологічного факультету 
- Степанова Т. М., декан факультету педагогічної та соціальної освіти 
- Жигадло Г. Б., декан факультету фізичної культури та спорту 
- Олексюк О. М., декан факультету педагогіки та психології 
- Кабаль М. В., голова студентської ради університету 
- Михайлова О. В., заступник головного бухгалтера 
- Щербак І. В., представник профкому університету 
- Войчун О. В., голова первинної профспілкової організації студентів 

університету 
- Семенова Г. В., начальник відділу матеріально-технічного постачання 

Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В.  
Термін виконання: до 23.11.2020 

РІШЕННЯ № 2.13 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо преміювання науково-

педагогічних працівників, враховуючи рейтингові показники університету у 
2020 році,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити перелік документів щодо преміювання науково-педагогічних 

працівників, враховуючи рейтингові показники університету у 2020 році, а 
саме:  
- Положення про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних 

працівників Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського;  

- Положення про преміювання працівників з числа науково-
педагогічного, навчально-допоміжного, адміністративно-
господарського персоналу та надання їм матеріальної допомоги; 



- Положення про визначення граничних розмірів і встановлення 
надбавок стимулюючого характеру деканом факультету; 

- Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського за узгодженням з профспілковим комітетом 
університету. 

Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 23.11.2020 р. 
2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у кошторисі 

університету для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам і 
аспірантам Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського та оприлюднити на сайті університету. 

Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 30.11.2020 р. 
3. Затвердити Положення про преміювання працівників Відокремленого 

структурного підрозділу «Фахового коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського» з числа 
педагогічного, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського 
персоналу та надання їм матеріальної допомоги та оприлюднити на сайті 
університету. 

Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор; Царенко О. О., директор 
Відокремленого структурного підрозділу «Фахового коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського». 
Термін виконання: 30.11.2020 р. 
4. Затвердити Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам Відокремленого структурного підрозділу 
«Фахового коледжу Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського» та оприлюднити на сайті університету. 

Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор; Царенко О. О., директор 
Відокремленого структурного підрозділу «Фахового коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського». 
Термін виконання: 30.11.2020 р. 

 
 


