
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 
27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Миколаїв 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Результати анкетування здобувачів вищої освіти «Анкета випускників». 

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

2. Різне. 
2.1. Затвердження Положення про визнання іноземних документів про 

освіту в Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Ласінська М. Ю., керівник відділу міжнародних зв’язків та академічної 
мобільності. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 

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

Овчаренко А. В., перший проректор, вніс пропозицію включити до порядку 
денного розгляд та затвердження Положення про комісію з визнання здобутих в 
освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 28 (двадцять вісім), «проти» – 0 (нуль), 
«утрималися» - 0 (нуль). Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання вченої ради 
університету в представленій редакції: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Результати анкетування здобувачів вищої освіти «Анкета випускників». 

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

2. Різне. 



2.1. Затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту 
в Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Ласінська М. Ю., керівник відділу міжнародних зв’язків та академічної 
мобільності. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 

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

2.3. Затвердження Положення про комісію з визнання здобутих в освітніх 
установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Ласінська М. Ю., керівник відділу міжнародних зв’язків та академічної 
мобільності. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 

 
РІШЕННЯ № 1 

Заслухавши та обговоривши питання про про результати анкетування 
здобувачів вищої освіти «Анкета випускників», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Із метою удосконалення та покращення освітніх послуг, що надає 

МНУ імені В. О. Сухомлинського здобувачам вищої освіти, пропонується вжити 
таких заходів:  

1. Продовжити систематично проводити моніторинг здобувачів вищої 
освіти – випускників поточного навчального року щодо задоволеності 
освітніми програмами та якістю освітніх послуг. Відстежувати позитивну 
динаміку та виявляти слабкі чи проблемні зони з метою вжиття своєчасних 
заходів.  
Відповідальні: завідувачі кафедр; фахівці Центру забезпечення якості 
освіти. 
Термін виконання: протягом навчального року. 
2. Науково-педагогічним працівникам використовувати на заняттях новітні 
методи та технології, наближені до умов праці, для полегшення майбутнім 



молодим фахівців першого досвіду роботи та підвищення 
конкурентоспроможності при працевлаштуванні.  
Відповідальні: науково-педагогічні працівники; завідувачі кафедр; фахівці 
Центру забезпечення якості освіти. 
Термін виконання: протягом навчального року. 
3. При проходження практичної підготовки бакалаврів і магістрів 
врахувати: спроможність баз практик забезпечити здобувачів вищої освіти 
ІКТ-технологіями (сучасними освітніми технологіями для нової української 
школи – педагогічна практика) та сучасними інноваційними технологіями 
(виробнича практика). 
Відповідальні: керівники практичної підготовки; завідувачі кафедр; 
фахівці Центру забезпечення якості освіти. 
Термін виконання: протягом навчального року. 
4. Науково-педагогічним працівникам переглянути методи стимулювання 
здобувачів до науково-дослідницької діяльності. Запровадити кращі 
університетські практики залучення здобувачів до науково-дослідницької 
діяльності.  
Відповідальні: науково-педагогічні працівники; завідувачі кафедр; фахівці 
Центру забезпечення якості освіти. 
Термін виконання: протягом навчального року. 

2. Різне. 
РІШЕННЯ № 2.1 

Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення про 
визнання іноземних документів про освіту в Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити Положення про визнання іноземних документів про освіту в 

Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського та 
оприлюднити на сайті університеті. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Ласінська М. Ю., 
керівник відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності. 
Термін виконання: до 30.09.2021 р.  

РІШЕННЯ № 2.2 
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження кандидатур на 

призначення здобувачам вищої освіти стипендії голови Миколаївської обласної 
державної адміністрації та Миколаївської обласної ради, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати здобувачів вищої та фахової передвищої освіти на 

здобуття стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації та 
Миколаївської обласної ради у 2021 році: 



- Козачук Вероніку Віталіївну, здобувача вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації 014.13 
Музичне мистецтво факультету педагогіки та психології; 
- Кишковську Олену Леонідівну, здобувача вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент факультету механіко-
математичного факультету; 
- Околеця Антона Вікторовича, здобувача фахової передвищої освіти 
спеціальності 113 «Прикладна математика» Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського»; 
- Лапчук Каріну Василівну, здобувача фахової передвищої освіти 
спеціальності 231 «Соціальна робота» Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського»; 
- Захарчук Маріанну Володимирівну, здобувача фахової передвищої освіти 
спеціальності 231 «Соціальна робота» Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського». 
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Кузнецова О. А.; 
в. о. голови студентської ради університету Рєзнікова Л. В. 
Термін виконання: до 01.10.2021. 

РІШЕННЯ № 2.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо Положення про комісію з 

визнання здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових 
ступенів Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про комісію з визнання здобутих в освітніх 

установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського та оприлюднити на 
сайті університеті. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Ласінська М. Ю., керівник 
відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності. 
Термін виконання: до 30.09.2021 р. 


