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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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. Результати науково-дослідної роботи університету за 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 роки. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Овчаренко А. В., перший проректор; члени 
комісії: 

- механіко-математичний факультет – Даниленко В. Л., проректор із 
адміністративно-господарчої роботи; Полоскова І. В., начальник відділу 
кадрів; Бєлова Н. В., бухгалтер; Гуріна О. В., декан механіко-
математичного факультету; Лелека В. М., завідувач кафедри теорії та 
методики фізичної культури; Рудь І. Ю., член профспілки; Манькусь ; І. В., 
профорг факультету;  
- факультет фізичної культури та спорту – Даниленко В. Л., 
проректор із адміністративно-господарчої роботи; Полоскова І. В., 
начальник відділу кадрів; Бєлова Н. В., бухгалтер; Жигадло Г. Б., декан 
факультету фізичної культури та спорту; Васильєва Л. Я., старший 
викладач кафедри фізики та математики; Іванченко А. О., член профкому, 
завідувач навчальної лабораторії кафедри військової підготовки; 
Семерджан М. Г., профорг факультету;  
- факультет педагогічної та соціальної освіти – Даниленко В. Л., 
проректор із адміністративно-господарчої роботи; Полоскова І. В., 
начальник відділу кадрів; Бєлова Н. В., бухгалтер; Степанова Т. М., декан 
факультету педагогічної та соціальної освіти; Цвях О. О., старший викладач 
кафедри хімії; Шапочка К. А., член профкому; Михальченко Н. В., профорг 
факультету;  
- філологічний факультет – Даниленко В. Л., проректор із 
адміністративно-господарчої роботи; Полоскова І. В., начальник відділу 
кадрів; Бєлова Н. В., бухгалтер; Мороз Т. О., декан філологічного 
факультету; Шевченко В. В., доцент кафедри психології та соціальних 
наук; Рускуліс Л. В., член профкому, завідувач кафедри української мови і 
літератури; Кордюк О. М., профорг факультету; 
- факультет педагогіки та психології – Даниленко В. Л., проректор із 
адміністративно-господарчої роботи; Полоскова І. В., начальник відділу 



кадрів; Бєлова Н. В., бухгалтер; Олексюк О. М., декан факультету 
педагогіки та психології; Рехтета О. М., старший викладач кафедри 
економіки та менеджменту; Щербак І. В., профорг факультету. 

Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
3. Про вилучення із архівів видання «Глобальні та національні проблеми 
економіки» (№ 17, 2017 р.) публікації «Сутність аутеорсингу та тенденції його 
розвитку на міжнародних ринках» (автори: А. В. Чмут, О. Д. Осадчий). 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Стройко Т. В., завідувач кафедри економіки та менеджменту. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4. Про затвердження вартості проживання в готельному блоці № 3 на 2021 
рік. 
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи; 
Готує комісія у складі: головний бухгалтер Тогоєва Г. М.; Джанова В. В., керівник 
відділу додаткової освіти та платних послуг. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
5. Про призначення реєстраторів для реєстрації абітурієнтів магістратури для 
складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує Стріхар О. І., відповідальний секретар приймальної комісії; декани факультетів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
6. Затвердження кошторисних витрат на підготовку іноземних громадян 
ступеня магістра денної форми навчання за спеціальностями 014.13. Музичне 
мистецтво та 051 Економіка (рік вступу 2021). 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Тогоєва Г. М., головний бухгалтер. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 

 
РІШЕННЯ № 1 

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

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити протоколи лічильної комісії № 1, 2, 3, 4, 5. 
2. За результатами таємного голосування присвоїти Солодкій Анжеліці 
Костянтинівні вчене звання професора кафедри германської філології та перекладу. 
3. За результатами таємного голосування присвоїти Султановій Наталі 
Вікторівні вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи. 
4. За результатами таємного голосування присвоїти Дармосюк Валентині 
Миколаївні вчене звання доцента кафедри фізики та математики. 
5. За результатами таємного голосування присвоїти Шапочці Катерині 
Анатоліївні вчене звання доцента кафедри педагогіки та інклюзивної освіти. 
6. Направити відповідні рішення на затвердження до Департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України. 

РІШЕННЯ № 2 



Заслухавши та обговоривши інформацію про результати науково-дослідної 
роботи університету за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити кількісні показники діяльності науково-педагогічних 
працівників університету, які виконали контрактні зобов’язання. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 27.04.2021 р. 
2. Комерціалізувати результати НДР НПП при надані освітніх та наукових 
послуг. Провести відшкодування коштів до бюджету університету науково-
педагогічним працівникам, які не виконали окремі пункти контрактних 
зобов’язань. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: до 15.05.2021 р. 
3. Конкурсній комісії не рекомендувати осіб, які не виконали окремі пункти 
контрактних зобов’язань та не виконували персональні зобов’язання по 
виконанню плану прийому студентів, до участі у конкурсі на заміщення 
вакантних посад у 2021–2022 н. р. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: до 30.06.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо вилучення із архівів 

видання «Глобальні та національні проблеми економіки» (№ 17, 2017 р.) 
публікації «Сутність аутеорсингу та тенденції його розвитку на міжнародних 
ринках» (автори: А. В. Чмут, О. Д. Осадчий), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Вилучити  з архівів видання «Глобальні та національні проблеми 
економіки» публікації «Сутність аутсорсингу та тенденції його розвитку на 
міжнародних ринках» /А. В. Чмут, О. Д. Осадчий // Глобальні та національні 
проблеми економіки. 2017. № 17. 

РІШЕННЯ № 4 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження вартості 

проживання в готельному блоці гуртожитку № 3 на 2021 рік, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Встановити вартість проживання в готельному блоці гуртожитку № 3 
університету на одну особу за одну добу: 

- у двомісному номері –154,00 грн. 
- у тримісному номері – 130,00 грн. 

РІШЕННЯ № 5 
Заслухавши та обговоривши інформацію про призначення реєстраторів для 

реєстрації абітурієнтів магістратури для складання єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити адміністратором закладу вищої освіти, відповідальним за 
реєстрацію вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
фахівця відділу з підготовки до вступу до закладів вищої освіти та зовнішнього 



незалежного оцінювання Бабаян Карину Ашотівну. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.04.2021 р. 
2. Затвердити реєстраторів, які будуть здійснювати формування та 
оформлення екзаменаційних листків: 

2.1. Факультет педагогіки та психології: 
- Чугуєва І. Є., доцент кафедри психології та соціальних наук; 
- Хрящевська Л. М., доцент кафедри історії; 
- Кутержинська К. М., лаборант кафедри спеціальної освіти; 
- Тютенко А. О., викладач кафедри музичного мистецтва. 

2.2. Механіко-математичний факультет: 
- Волошина-Сідей В. В., старший викладач кафедри фінансів та 
обліку;  
- Кишковська О. Л., лаборант кафедри економіки та 
менеджменту;  
- Рєзнікова Л. В., лаборант кафедри фізики та математики;  
- Піган А. В., лаборант кафедри інформаційних технологій.  

2.3. Філологічний факультет: 
- Чечкова А. С. – секретар філологічного факультету; 
- Вальковська М. Н. – старший лаборант кафедри англійської 
мови і літератури; 
- Механцева В. М. – лаборант кафедри української мови і 
літератури. 

2.4. Педагогічної та соціальної освіти: 
- Брилунова І. І., лаборант кафедри дошкільної освіти; 
- Руденко О. О., лаборант кафедри початкової освіти; 
- Мотузко К. Ю., лаборант кафедри соціальної педагогіки. 

2.5. Факультет фізичної культури та спорту: 
- Хроменкова І. Є. – лаборант кафедри теорії та методики 
фізичної культури. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.04.2021 р. 
3. Фахівцю відділу з підготовки до вступу до закладів вищої освіти та 
зовнішнього незалежного оцінювання Бабаян К. А. провести інструктаж 
користувачів 11 травня 2021 р. о 10.00 в аудиторії № 02.203. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.04.2021 р. 
4. Декану факультету педагогіки та психології Олексюк О. М., декану 
механіко-математичного факультету Гуріній О. В., декану філологічного 
факультету Мороз Т. О., декану факультету педагогічної та соціальної освіти 
Степановій Т. О., декану факультету фізичної культури та спорту Жигадлу Г. Б. 



забезпечити участь реєстраторів в інструктажі. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.04.2021 р. 
5. Проректору з адміністративно-господарчої роботи виділити аудиторію № 
02.203 для проведення реєстрації вступників для складання єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови з 11 травня 2021 р. по 3 червня 2021 р. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.04.2021 р. 
6. Фахівцю І категорії відділу інформаційно-технічного забезпечення 
Гузеляку М. І. забезпечити роботу 8 комп’ютерів, підключених до мережі 
Інтернет, та чотирьох принтерів в аудиторії № 02.203 з 11 травня 2020 р. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.04.2021 р. 
7. Приймальній комісії університету здійснювати координацію діяльності 
реєстраторів сервісу реєстрації на єдиний вступний іспит із іноземної мови. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.04.2021 р. 

РІШЕННЯ № 6 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження кошторисних 

витрат на підготовку іноземних громадян ступеня магістра денної форми 
навчання за спеціальностями 014.13. Музичне мистецтво та 051 Економіка (рік 
вступу 2021), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити кошторисні витрати на підготовку іноземних громадян ступеня 
магістра денної форми навчання за спеціальностями 014.13. Музичне мистецтво 
та 051 Економіка (рік вступу 2021). 

 


