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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження Правил прийому до Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського та до Коледжу Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського в 2018 році. 

Доповідає: Білюк О. Г., в. о. відповідального секретаря приймальної комісії. 

Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І., перший проректор. 

2. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників. 

Доповідають: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів Криленко В. І., перший 

проректор, голова конкурсної комісії. 

Готує: конкурсна комісія університету.  

Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І., перший проректор. 

3. Різне.  

3.1. Висунення підручника для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

«Музичне мистецтво», автори: Аристова Л. С., Масол Л. М. (псевдонім Сергієнко В. В.) 

для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 

року та про включення осіб до складу колективу претендентів.  

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Аристова Л. С., доцент кафедри музичного мистецтва. 

Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із науково-

педагогічної роботи.  

3.2. Інформація про Проект Порядку розгляду атестаційних матеріалів здобувачів 

вчених звань на засіданні вченої ради Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського щодо присвоєння вчених звань професора та доцента. 

Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету. 

3.3. Внесення змін до складу ректорату університету (виведення зі складу ректорату 

Почебут Ю. І. введення Левенець К. О., фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою). 

Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету. 

3.4. Затвердження зміни теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри 

психології ІІ курсу заочної форми навчання Денисенко Оксани Миколаївни «Психологічні 

особливості впливу кобзарського мистецтва на формування національної самосвідомості 

старших підлітків» (за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) на тему 

«Психологічні функції педагога в медіаосвіті старших підлітків» (за спеціальністю 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.). 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень. 

3.5. Затвердження змін до правил призначення стипендій у Миколаївському 

національному університеті імені  В. О. Сухомлинського та Коледжу Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

Готують: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу; 

Тертична К. П., голова студентської ради університету.  

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-

педагогічної роботи. 

3.6. Затвердження змін до переліку платних освітніх послуг університету та 

затвердження вартості платних послуг. 

Доповідає: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.  



Готують:  Нікітіна З. А., головний бухгалтер університету. 

3.7. Рекомендація до друку методичних рекомендацій «Методичні рекомендації 

студентам біологічних спеціальностей щодо виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Основи сільського господарства», укладач: Васильєва Т. А. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.8. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Мовленнєвий 

практикум з англійської мови», автор: Щербакова О. Л. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.9. Рекомендація до друку «Конспект лекцій із зоології безхребетних», автор: 

Вичалковська Н. В. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.10. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Магістерська 

програма з політології» для студентів спеціальності 052 «Політологія», автори: 

Ніколаєнко Н. О. – керівник авторського колективу, Баркасі В. В., Василевич Ю. В., 

Ворчакова І. Є., Гамза В. І., Онофрійчук О. А., Седляр Ю. О., Сухорукова А. Л., 

Шкуренко К. О., Шпачинський І. Л., Мельник О. В. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.11. Рекомендація до друку практикуму «Ботаніка: Лабораторний практикум», 

укладач: Корольова О. В. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.12. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника з курсу «Екологія», 

автори: Смирнова С. М., Смирнов В. М. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.13. Рекомендація до друку методичних рекомендацій «Синтаксис російської мови 

Ч. І. Синтаксис простого речення» (для студентів спеціальності Прикладна лінгвістика)», 

укладач: Абламська О. В. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.14. Рекомендація до друку практикуму «Лабораторний практикум з молекулярної 

біології», укладачі: Ларичева О. М., Цвях О. О. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.15. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Організація і 

управління у початковій школі», автор: Казанжи І. В. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.16. Рекомендація до друку практикуму «Збірник вправ з іноземної мови для 

самостійної роботи студентів», укладач:  Бублик А. Г. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

3.17. Рекомендація до друку методичних рекомендацій «Методичні рекомендації для 

організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Юридична психологія», укладач:  

Мухіна Л. М. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 



3.18. Рекомендація до друку методичних рекомендацій «Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії: якісний аналіз» та «Методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії: кількісний аналіз», 

укладачі: Ющишина Г. М., Цвях О. О. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

 

РІШЕННЯ № 1. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Правил прийому до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та до Коледжу 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Правила прийому до Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

2. Затвердити Правила прийому до Коледжу Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році.  

3. Висвітити зазначені Правила на офіційному сайті університету. Відповідальний: 

Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії університету.  

4. Створити приймальну комісію університету у такому складі: Будак В. Д., ректор 

університету – голова комісії; Криленко В. І., перший проректор університету – заступник 

голови приймальної комісії; Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи; 

Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи; Білюк О. Г., доцент кафедри 

спеціальної освіти – відповідальний секретар приймальної комісії університету; 

Покуль О. Б., фахівець відділу з підготовки до вступу до ВНЗ громадян України – 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету; Умрихін І. М., 

керівник центру тестування – заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

університету; Іванець Н. В., викладач кафедри початкової освіти – заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії університету; Мхитарян О. Д., в.о. доцента 

кафедри гуманітарних наук, заступник декана факультету – відповідальна особа за роботу 

приймальної комісії на філологічному факультеті; Дінжос Р. В., заступник декана – 

відповідальна особа за роботу приймальної комісії на механіко-математичному 

факультеті; Лєбєдєва В. К., викладач кафедри теорії та методики фізичної культури – 

відповідальна особа за роботу приймальної комісії на факультеті фізичної культури та 

спорту; Маринченко Г. М., викладач кафедри історії – відповідальна особа за роботу 

приймальної комісії у навчально-науковому інституті історії, політології та права; 

Плужник А. В., викладач кафедри іноземних мов – відповідальна особа за роботу 

приймальної комісії на факультеті іноземної філології; Мосін Д. І., концертмейстер 

кафедри музичного мистецтва – відповідальна особа за роботу приймальної комісії на 

факультеті педагогіки та психології; Курчатова А. В., заступник декана – відповідальна 

особа за роботу приймальної комісії на факультеті дошкільної та початкової освіти; 

Гуріна О. В., доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної 

діяльності – відповідальна особа за роботу приймальної комісії на факультеті економіки; 

Черно В. С., завідувач кафедри лабораторної діагностики – відповідальна особа за роботу 

приймальної комісії на біологічному факультеті; Царенко О. О., заступник директора 

коледжу – відповідальна особа за роботу приймальної комісії коледжу Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського; Трофимишина О. С., керівник 

навчального відділу; Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки; Бєлан М. М., 

начальник юридичного відділу; Дрібко Г. В., юрисконсульт; Олексюк О. М., голова 

профкому студентів Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського; Тертична К. П., студентка 379 групи факультету економіки; 

Тарасенко В. О., студентка 379 групи факультету економіки; Броніцька Т. О., студентка 

462 групи механіко-математичного факультету; Корня Ю. А., студент 317 групи 



факультету педагогіки та психології; Вірозуб О. Д., інструктор навчального відділу, 

адміністратор (відповідальна особа) бази ЄДЕБО – уповноважена особа приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв; Мороз В. Г., інструктор 

навчального відділу, адміністратор бази ЄДЕБО – уповноважена особа приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв. 

 

РІШЕННЯ № 2. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо обрання за конкурсом науково-

педагогічних працівників, шляхом таємного голосування,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. За результатами таємного голосування вважати не обраним Букача Миколу 

Миколайовича на посаду завідувача кафедри соціальної роботи. 

2. За результатами таємного голосування вважати обраною Середу Ірину Валеріївну 

на посаду доцента кафедри спеціальної освіти. 

3. За результатами таємного голосування вважати обраною Султанову Наталю 

Вікторівну на посаду доцента кафедри спеціальної освіти. 

4. За результатами таємного голосування вважати обраною Берегову Марію Ігорівну 

на посаду викладача кафедри спеціальної освіти. 

5. За результатами таємного голосування вважати обраною Мухіну Людмилу 

Михайлівну на посаду викладача кафедри психології. 

6. За результатами таємного голосування вважати обраною Опанасенко Людмилу 

Анатоліївну на посаду викладача кафедри психології. 

7. За результатами таємного голосування вважати обраною Санько Каріну 

Олександрівну на посаду викладача кафедри психології. 

8. За результатами таємного голосування вважати обраною Смірнову Олену 

Олександрівну на посаду викладача кафедри іноземних мов. 

9. За результатами таємного голосування вважати обраною Заскалєту Світлану 

Григорівну на посаду професора кафедри англійської мови і літератури. 

10. За результатами таємного голосування вважати обраною Рудичик Олену 

Михайлівну на посаду викладача кафедри англійської мови і літератури. 

11. За результатами таємного голосування вважати обраною Чередниченко Вікторію 

Павлівну на посаду старшого викладача кафедри німецької мови і літератури. 

12. За результатами таємного голосування вважати обраною Коваленко Ольгу 

Вікторівну на посаду викладача кафедри німецької мови і літератури. 

13. За результатами таємного голосування вважати обраною Умарову Аліну 

Альбертівну на посаду викладача кафедри німецької мови і літератури. 

14. За результатами таємного голосування вважати обраною Сидоренко Юлію 

Ігорівну на посаду старшого викладача кафедри перекладу. 

15. За результатами таємного голосування вважати обраною Вдовиченко Раїсу 

Петрівну на посаду доцента кафедри педагогіки та дитячої психології. 

16. За результатами таємного голосування вважати обраною Дрозд Олену 

Володимирівну на посаду доцента кафедри педагогіки та дитячої психології. 

17. За результатами таємного голосування вважати обраною Казанжи Олександру 

Вадимівну на посаду доцента кафедри початкової освіти. 

18. За результатами таємного голосування вважати обраною Тимченко Аллу 

Анатоліївну на посаду доцента кафедри початкової освіти. 

19. За результатами таємного голосування вважати обраною Курчатову Анжеліку 

Віталіївну на посаду доцента кафедри дошкільної освіти. 

20. За результатами таємного голосування вважати обраною Колеватову Альону 

Володимирівну на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 



21. За результатами таємного голосування вважати обраною Богославську Аліну 

Вікторівну на посаду доцента кафедри міжнародних економічних відносин та економіки. 

22. За результатами таємного голосування вважати обраним Мольченка Леоніда 

Васильовича на посаду завідувача кафедри фізики та математики. 

23. За результатами таємного голосування вважати обраним Дінжоса Романа 

Володимировича на посаду доцента кафедри фізики та математики. 

24. За результатами таємного голосування вважати обраною Кузьму Катерину 

Теодозіївну на посаду доцента кафедри комп’ютерної інженерії. 

25. За результатами таємного голосування вважати обраною Каленюк Світлану 

Олександрівну на посаду доцента кафедри загальної та прикладної лінгвістики. 

26. За результатами таємного голосування вважати обраною Олексюк Олесю 

Миколаївну на посаду доцента кафедри загальної та прикладної лінгвістики. 

27. За результатами таємного голосування вважати обраним Зюзіна Віктора 

Олексійовича на посаду професора кафедри лабораторної діагностики. 

28. За результатами таємного голосування вважати обраною Кучер Олену 

Олександрівну на посаду доцента кафедри лабораторної діагностики. 

29. За результатами таємного голосування вважати обраною Половенко Людмилу 

Сергіївну на посаду викладача кафедри лабораторної діагностики. 

30. За результатами таємного голосування вважати обраною Ларичеву Олену 

Миколаївну на посаду доцента кафедри хімії та біохімії. 

31. За результатами таємного голосування вважати обраною Пасічник Марію 

Валеріївну на посаду доцента кафедри хімії та біохімії. 

32. За результатами таємного голосування вважати обраним Вертелецького Олега 

Івановича на посаду викладача кафедри теорії та методики фізичної культури. 

33. За результатами таємного голосування вважати обраним Гроховича Олександра 

Миколайовича на посаду викладача кафедри теорії та методики фізичної культури. 

34. За результатами таємного голосування вважати обраною Рижеву Надію 

Олександрівну на посаду завідувача кафедри історії, етнології та археології. 

 

РІШЕННЯ № 3.1. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо висунення підручника для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне мистецтво», автори: Аристова Л. С., 

Масол Л. М. (псевдонім Сергієнко В. В.) для участі у конкурсі на здобуття Державної 

премії України в галузі науки і техніки 2018 року та про включення осіб до складу 

колективу претендентів, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

За результатами відкритого голосування: 

1. Висунути на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року 

підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне мистецтво», 

автори: Аристова Людмила Сергіївна, Масол Людмила Михайлівна (псевдонім Сергієнко 

Вікторія Володимирівна). 

 

За результатами таємного голосування: 

1. За результатами таємного голосування включити до складу колективу 

претендентів у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

2018 року Аристову Людмилу Сергіївну. 

2. За результатами таємного голосування включити до складу колективу 

претендентів у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

2018 року Масол Людмилу Михайлівну. 

 



РІШЕННЯ № 3.2. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про Проект Порядку 

розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського щодо 

присвоєння вчених звань професора та доцента, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Проект Порядку розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на 

засіданні вченої ради Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського щодо присвоєння вчених звань професора та доцента 

розмістити на офіційному сайті університету для ознайомлення науково-педагогічного 

персоналу.  

2. Керівникам навчальних структурних підрозділів надати пропозиції до Проекту для 

подальшого його затвердження на вченій раді університету. 

 

 РІШЕННЯ № 3.3. 

Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін до складу ректорату 

університету (виведення зі складу ректорату Почебут Ю. І. введення Левенець К. О., 

фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

У зв’язку з кадровими змінами Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського відповідно до наказів від 26.10.2017 р. № 326/к «Про 

звільнення з роботи»  та від 03.11.2017 р. № 333/к «Про переведення» внести такі зміни до 

складу ректорату університету: 1. Вивести зі складу ректорату університету: Почебут 

Юлію Іванівну, фахівця першої категорії із зв’язків з громадськістю та пресою. 2. Ввести 

до складу ректорату університету: Левенець Ксенію Олегівну, фахівця першої категорії із 

зв’язків з громадськістю та пресою. 

 

РІШЕННЯ № 3.4. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження зміни теми 

дисертаційного дослідження аспіранта кафедри психології ІІ курсу заочної форми 

навчання Денисенко Оксани Миколаївни «Психологічні особливості впливу кобзарського 

мистецтва на формування національної самосвідомості старших підлітків» (за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) на тему «Психологічні функції 

педагога в медіаосвіті старших підлітків» (за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та 

вікова психологія.), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Змінити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри психології ІІ курсу 

заочної форми навчання Денисенко Оксани Миколаївни «Психологічні особливості 

впливу кобзарського мистецтва на формування національної самосвідомості старших 

підлітків» (за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) на тему 

«Психологічні функції педагога в медіаосвіті старших підлітків» (за спеціальністю 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.). 

 

РІШЕННЯ № 3.5. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до правил 

призначення стипендій у Миколаївському національному університеті імені 

 В. О. Сухомлинського та Коледжу Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Внести зміни до Правил призначення стипендій у Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського. А саме:  



1.1. Пункт 1.1. викласти у такій редакції: «Ці Правила розроблені відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами у постанові від 15 листопада 2017 р. 

№ 872 «Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів»), № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних 

навчальних закладах, наукових установах» та № 1050 «Деякі питання стипендіального 

забезпечення», № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 

питань стипендіального забезпечення» та встановлюють порядок призначення стипендії з 

першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший 

семестр 2016/17 навчального року згідно з навчальними планами за відповідними 

спеціальностями (напрямами підготовки) та рейтингами, сформованими за середнім балом 

семестрового контролю за перший семестр зазначеного навчального року та додаткового 

рейтингового балу.» 

1.2. Пункт 6. 6. викласти у такій редакції: «Соціальна стипендія призначається на 

весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується 

щомісяця в такому розмірі: 

студентам університету, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 

1180 гривень; 

студентам університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентів університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків, – 2360 гривень. 

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, 

настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення 

строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць 

навчання. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони 

здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.» 

Відповідальні: Керівник навчально-методичного відділу Бундюченко Т. В. 

2. Внести зміни до Правил призначення стипендій у Коледжі Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, а саме:  

2.1. Пункт 1.1. викласти у такій редакції: «Правила призначення стипендій у Коледжі 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського для призначення 

академічних стипендій (далі – Правила) розроблено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 

1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» (зі змінами у постанові від 15 листопада 2017 р. № 872 «Про 

внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів»), № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних 

закладах, наукових установах», № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» та 

№ 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

стипендіального забезпечення», Правил призначення стипендій у Миколаївському 

національному університету імені В.О.Сухомлинського, затверджених Вченою радою від 

25 січня 2017 року та встановлюють порядок призначення стипендії з першого числа 

місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 

2016/17 навчального року згідно з навчальними планами за відповідними спеціальностями 

(напрямами підготовки) та рейтингами, сформованими за середнім балом семестрового 

контролю за перший семестр зазначеного навчального року та додаткового рейтингового 

балу.» 



2.2. Пункт 6. 6. викласти у такій редакції: «Соціальна стипендія призначається на 

весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується 

щомісяця в такому розмірі: 

студентам Коледжу МНУ імені В. О. Сухомлинського, які мають право на 

призначення соціальних стипендій, – 890 гривень; 

студентам Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також студентів університету, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2360 гривень. 

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, 

настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення 

строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць 

навчання. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони 

здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.» 

Відповідальні: керівник навчально-методичного відділу Бундюченко Т. В. 

 

РІШЕННЯ № 3.6. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до переліку платних 

освітніх послуг університету та затвердження вартості платних послуг, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Внести до переліку платних послуг семінар «Практичні аспекти системи 

управління якістю в галузі лабораторної діагностики».  

2. Відповідно до розроблених кошторисів: 2.1. Затвердити вартість семінару 

«Практичні аспекти системи управління якістю в галузі лабораторної діагностики» у 

розмірі 800 грн за 8 годин.  

3. Уточнити вартість виготовлення дублікатів дипломів та додатків до них 

випускникам університету із врахуванням всіх витрат та погодженням із фінансовим 

відділом університету. 

 

РІШЕННЯ № 3.7. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку методичних 

рекомендацій «Методичні рекомендації студентам біологічних спеціальностей щодо 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи сільського господарства», укладач: 

Васильєва Т. А., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Методичні рекомендації 

студентам біологічних спеціальностей щодо виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Основи сільського господарства», укладач: Васильєва Т. А. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.8. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника «Мовленнєвий практикум з англійської мови», автор: 

Щербакова О. Л., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Мовленнєвий практикум 

з англійської мови», автор: Щербакова О. Л. 

 

 



РІШЕННЯ № 3.9. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку «Конспект 

лекцій із зоології безхребетних», автор: Вичалковська Н. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку «Конспект лекцій із зоології безхребетних», автор: 

Вичалковська Н. В. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.10. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника «Магістерська програма з політології» для студентів спеціальності 

052 «Політологія», автори: Ніколаєнко Н. О. – керівник авторського колективу, 

Баркасі В. В., Василевич Ю. В., Ворчакова І. Є., Гамза В. І., Онофрійчук О. А., 

Седляр Ю. О., Сухорукова А. Л., Шкуренко К. О., Шпачинський І. Л., Мельник О. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Магістерська програма з 

політології» для студентів спеціальності 052 «Політологія», автори: Ніколаєнко Н. О. – 

керівник авторського колективу, Баркасі В. В., Василевич Ю. В., Ворчакова І. Є., 

Гамза В. І., Онофрійчук О. А., Седляр Ю. О., Сухорукова А. Л., Шкуренко К. О., 

Шпачинський І. Л., Мельник О. В. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.11. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку практикуму 

«Ботаніка: Лабораторний практикум», укладач: Корольова О. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку практикум «Ботаніка: Лабораторний практикум», укладач: 

Корольова О. В. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.12. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника з курсу «Екологія», автори: Смирнова С. М., Смирнов В. М., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник з курсу «Екологія», автори: 

Смирнова С. М., Смирнов В. М. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.13. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку методичних 

рекомендацій «Синтаксис російської мови Ч. І. Синтаксис простого речення» (для 

студентів спеціальності Прикладна лінгвістика)», укладач: Абламська О. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Синтаксис російської мови Ч. І. 

Синтаксис простого речення» (для студентів спеціальності Прикладна лінгвістика)», 

укладач: Абламська О. В. 

 

 



РІШЕННЯ № 3.14. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку практикуму 

«Лабораторний практикум з молекулярної біології», укладачі: Ларичева О. М., Цвях О. О., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку практикум «Лабораторний практикум з молекулярної 

біології», укладачі: Ларичева О. М., Цвях О. О. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.15. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника «Організація і управління у початковій школі», автор: 

Казанжи І. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Організація і управління 

у початковій школі», автор: Казанжи І. В. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.16. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку практикуму 

«Збірник вправ з іноземної мови для самостійної роботи студентів», укладач:  

Бублик А. Г., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку практикум «Збірник вправ з іноземної мови для самостійної 

роботи студентів», укладач:  Бублик А. Г. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.17. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку методичних 

рекомендацій «Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Юридична психологія», укладач:  Мухіна Л. М., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Методичні рекомендації для 

організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Юридична психологія», укладач:  

Мухіна Л. М. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.18. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку методичних 

рекомендацій «Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної 

хімії: якісний аналіз» та «Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

аналітичної хімії: кількісний аналіз», укладачі: Ющишина Г. М., Цвях О. О., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії: якісний аналіз», укладачі: 

Ющишина Г. М., Цвях О. О.  

2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії: кількісний аналіз», укладачі: 

Ющишина Г. М., Цвях О. О. 

 

 


