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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Виконання планових показників діяльності науково-педагогічних 
працівників за II півріччя 2020 року. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Дінжос Р. В., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри фізики та математики; члени комісії – 
Якименко С. І., завідувач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 
наук, професор; Каленюк С. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
прикладної лінгвістики; Нефьодов Д. В., доктор історичних наук, в. о. доцента 
кафедри історії; Лазаренко І. В., провідний фахівець наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2. Результати проведення внутрішньої акредитації.  
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Стріхар О. І, завідувач кафедри 
музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, доцент; члени комісії – 
Рижева Н. О., завідувач кафедри історії, доктор історичних наук, професор; 
Лелека В. М., завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури, кандидат 
педагогічних наук, доцент; Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та 
акредитації; Підгорна А. О., фахівець відділу ліцензування та акредитації, 
Пересунько М. В., провідний фахівець у сфері інтелектуальної власності; 
Трофимишина О. С., керівник навчального відділу; Полоскова І. В., начальник відділу 
кадрів; Тельпиш О. А., директор бібліотеки. 
3. Інтегрований рейтинг діяльності науково-педагогічних працівників та 
структурних підрозділів університету за II півріччя 2020 року. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує комісія у складі: голова комісії – Мороз Т. О., декан філологічного 
факультету, доктор філософії в галузі освіти, доцент; члени комісії – 
Султанова Н. В., доктор педагогічних наук, в. о. професора кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи; Корнєва Н. О., доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри фінансів та обліку; 
Славітяк О. С., завідувач кафедри спорту, доцент, кандидат педагогічних наук; 
Пересунько М. В., провідний фахівець у сфері інтелектуальної власності. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4. Різне. 

4.1 Затвердження Правил прийому на навчання до Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2021 році та 
Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 
коледж Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського». 



Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці приймальної комісії. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4.2 Рекомендація до друку збірника тез за матеріалами Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна толерантність як 
складова професіограми вчителя (актуалізація ідей В. О. Сухомлинського)». 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4.3 Затвердження Положення про дистанційну роботу працівників 
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. 
4.4 Затвердження Положення про проведення семестрового контролю в 
дистанційному режимі у Миколаївському національному університеті 
імені В. О. Сухомлинського.  
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.  
4.5 Про рекомендацію до друку навчально-методичних праць науково-
педагогічних працівників. 
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. 
4.6 Рекомендація до друку методичного вісника кафедри початкової освіти за 
матеріалами всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти та науки 
«Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (29 жовтня 
2020 року). 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4.7 Рекомендація до друку колективної монографії «Військово-
патріотичне виховання студентської молоді в освітньо-виховному просторі 
університету (за загальною редакцією В. Д. Будака). 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4.8 Затвердження рішення трудового колективу від 22 грудня 2020 року. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4.9 Рекомендація до друку науково-допоміжного бібліографічного 
покажчика «Національно-патріотичне виховання як складова формування 
свідомої особистості громадянина-патріота». 



Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
4.10 Затвердження Правил прийому на навчання до Відокремленого 
структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського» у 2021 році. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці приймальної комісії. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 

 
РІШЕННЯ № 1 

Заслухавши та обговоривши питання про виконання планових показників 
діяльності науково-педагогічних працівників за II півріччя 2020 року, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити виконання планових показників діяльності науково-педагогічних  
працівників за ІІ півріччя 2020 року. 
Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 
Термін виконання: 28.12.2020 р. 
2. Науково-педагогічним працівникам, які не виконали або виконали у 
неповному обсязі планові показники НДР, надати пояснення чи підтвердження 
виконання. 
Відповідальні: Айзікова Л. В., Бабаян Ю. О., Баркарь У. Я., Бєдакова С. В., Білюк 
О. Г., Бірюк С. В., Васіна І. В., Вичалковська Н. В., Гетьманцев С. В., Єзіков В. І., 
Кіщак І. Т., Майстренко М. І., Мельник О. В., Мхитарян О. Д., Нікіфорчук С. С., 
Осипов П. І., Паршук С. М., Пильненький В. В., Пугач Ю. С., Поздєєв В. О., 
Пустовойченко Д. В., Рехтета Л. О., Рогальська Н. В., Родіонова І. Г., 
Семерджян М. Г., Славітяк О. С., Трифонова О. С., Ходякова Г. В., 
Чередниченко В. П., Шевченко В. В., Яценко Л. В. 
Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 
Термін виконання: 28.12.2020 р. 
3. Завідувачам кафедр розглянути питання про виконання планових показників 
діяльності науково-педагогічних працівників за ІІ півріччя 2020 року на засідання 
кафедр та подати рапорт про виконання індивідуальних планів викладачів. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: 28.12.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2. 
Заслухавши та обговоривши інформацію про результати проведення 

внутрішньої акредитації, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Провести профорієнтаційну роботу з метою збільшення обсягу набору 
здобувачів на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти в 2021-2022 н. р.  
У разі невиконання умови, здійснити скорочення ліцензованого обсягу.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: 31.08.2021 р. 



2. Пройти стажування (підвищення кваліфікації) по роботі в дистанційному 
режимі всім науково-педагогічним працівникам університету.  
Відповідальні: декани факультетів; завідувачі кафедр; Рубан-Задольська З. М., 
фахівець наукового відділу. 
Термін виконання: 30.06.2021 р. 
3. Доповнити сайти кафедр інформацією про їх освітню діяльність (освітні 
програми, навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін та ін.) 
відповідно до вимог Критеріїв НАЗЯВО.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.  
Термін виконання: 01.02.2021 р. 
4. Гарантам освітніх програм, відомості самооцінювання яких набрали 
менше 18 балів, допрацювати свої матеріали в повному обсязі відповідно до 
вимог Критеріїв НАЗЯВО. 
Відповідальні: гаранти освітніх програм.  
Термін виконання: 20.01.2021 р. 
5. У січні 2021 р. провести внутрішню акредитацію освітніх програм 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та освітніх програм другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, що не було подано на перевірку.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти освітніх 
програм. 
Термін виконання: 20.01.2021 р. 
6. Запровадити проведення щорічного внутрішнього самоаналізу всіх 
освітніх програм вкінці кожного навчального року. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти освітніх 
програм. 
Термін виконання: 31.05.2021 р. 

РІШЕННЯ № 3 
Заслухавши та обговоривши інформацію про оцінювання результатів 

роботи спеціалізованої ради університету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити рейтингові показники науково-педагогічних працівників та 
структурних підрозділів університету за ІІ півріччя за інтегрованою методикою 
оцінки. 

2. Врахувати рейтингові показники науково-педагогічних працівників при 
формувальному розподілі фінансування спеціальностей кафедр університету. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін: до 25.01. 2021 р. 
3. Кадровій комісії врахувати результати рейтингу при конкурсному відборі 
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. 
Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 
Термін: до 25.01. 2021 р. 
4. Різне 

РІШЕННЯ № 4.1 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження змін та 

доповнень до Положення про освітні програми, 



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Правила прийому до МНУ імені В. О. Сухомлинського у 
2021 році та розмістити на сайті університету. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 31.12.2020 р. 
2. Затвердити координаторів та відповідальних осіб за профорієнтаційну 
роботу. 
Факультет педагогічної та соціальної освіти – Курчатова А. В. 
Філологічний факультет – Шевченко І. В. 
Факультет фізичної культури та спорту – Семерджян М. Г. 
Механіко-математичний факультет – Волошина-Сідей В. В. 
Факультет педагогіки та психології – Нефьодов Д. В. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.12.2020 р. 
3. Затвердити перелік спеціальностей, за якими буде оголошено набір у 2021 
році (Додаток 1). 
Відповідальні: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Стріхар О. І., відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін: 28.12.2020 р. 
4. Призначити заступниками відповідального секретаря приймальної комісії: 

§ Тесленко Світлану Олегівну, викладача кафедри дошкільної освіти; 
§ Рудь Інну Юріївну, кандидата економічних наук, доцента кафедри 
фінансів та обліку; 
§ Дрозд Олену Володимирівну, кандидата педагогічних наук, 
доценнта кафедри педагогіки та інклюзивної освіти; 
§ Нефьодова Дмитра Валерійовича, доктора історичних наук, доцента 
кафедри історії. 

Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії. 
Термін виконання: 28.12.2020 р.  

РІШЕННЯ № 4.2 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

збірника тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя (актуалізація ідей 
В. О. Сухомлинського)»,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції «Педагогічна толерантність як складова 
професіограми вчителя (актуалізація ідей В. О. Сухомлинського)». 
2. На звороті титульного аркуша збірника тез необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 28.12.2020 р.)». 



3. Контрольні примірники збірника тез надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 28.12.2020 р.  

РІШЕННЯ № 4.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення 

про дистанційну роботу працівників Миколаївського національного 
університету імені В. О.Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
4.3 Затвердити Положення про дистанційну роботу працівників 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та 
оприлюднити на сайті університету. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Полоскова І. В., начальник 
відділу кадрів. 
Термін виконання: до 30.12.2020 р.  

РІШЕННЯ № 4.4 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення 

про проведення семестрового контролю в дистанційному режимі у 
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про проведення семестрового контролю в 
дистанційному режимі у Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського та оприлюднити на сайті університету. 
Відповідальні: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 
Термін виконання: до 30.12.2020 р.  

РІШЕННЯ № 4.5 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

методичних посібників науково-педагогічних працівників Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського як 
посібника для самостійної та дистанційної роботи студентів закладів вищої 
освіти «Матриці. Визначники. Системи лінійних рівнянь», автори-укладачі: 
Дармосюк В. М., Пархоменко О. Ю., Дінжос Р. В., Васильєва Л. Я. 
2. На звороті титульного аркуша посібника необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 28.12.2020 р.)». 
3. Контрольні примірники 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 як 
навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти для 



дистанційної форми  навчання «Методика виховної роботи в ситуаціях 
шкільного життя», автор-укладач: Дрозд О. В.  
2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника 
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 
28.12.2020 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 як 
методичний посібник для студентів закладів вищої освіти ««Методика 
формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів (для 
дистанційного навчання)», автори-укладачі: Якименко С. І., Іванець Н. В. 
2. На звороті титульного аркуша методичного посібника необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 28.12.2020 р.)». 
3. Контрольні примірники 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 як 
навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за 
програмою підготовки офіцерів запасу «Стрілецька зброя та вогнева підготовка. 
Частина ІІ Бойове застосування стрілецької зброї та озброєння бойових машин», 
автори-укладачі: Туртаєв Ю. В., Винограденко Е. В., Самохін О. В. 
2. На звороті титульного аркуша навчального посібника необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол №___ від  28.12.2020 р.)». 
3. Контрольні примірники навчального 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 як 
навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти «Методика 
музичного навчання та виховання», автор-укладач: Аристова Л. С. 
2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника 
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 
28.12.2020 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 як 
навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти 
«Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики», автори-укладачі: 
Середа І. В., Кисличенко В. А. 
2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника 
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 
28.12.2020 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 як 
практикум для студентів закладів вищої освіти «Термодинаміка, молекулярна і 
статистична фізика. Теоретичний практикум», автор-укладач: Поживатенко 
В. В. 
2. На звороті титульного аркуша практикуму необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 28.12.2020 р.)». 
3. Контрольні примірники практикуму надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: 28.12.2020 р.  

РІШЕННЯ № 4.6 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

колективної монографії «Військово-патріотичне виховання студентської молоді 
в освітньо-виховному просторі університету (за загальною редакцією 
В. Д. Будака),  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку методичний вісник кафедри початкової освіти за 
матеріалами всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти та науки «Сучасні 
тенденції підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (29 жовтня 2020 року). 
2. На звороті титульного аркуша методичного вісника необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 28.12.2020 р.)». 
3.  Контрольні примірники методичного вісника надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 28.12.2020 р.  



РІШЕННЯ № 4.7 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

колективної монографії «Військово-патріотичне виховання студентської молоді 
в освітньо-виховному просторі університету (за загальною редакцією 
В. Д. Будака),  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку колективну монографію «Військово-патріотичне 
виховання студентської молоді в освітньо-виховному просторі університету (за 
загальною редакцією В. Д. Будака). 
2. На звороті титульного аркуша монографії необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 28.12.2020 р.)». 
3. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 28.12.2020 р.  

РІШЕННЯ № 4.8 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення 

рішення конференції трудового колективу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського від 22 грудня 2020 р,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1 Затвердити рішення конференції трудового колективу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського від 22 грудня 2020 р . 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання : 28 грудня 2020 року. 

 
РІШЕННЯ № 4.9 

Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 
науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне 
виховання як складова формування свідомої особистості громадянина-патріота»,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку науково-допоміжний бібліографічний покажчик  
«Національно-патріотичне виховання як складова формування свідомої 
особистості громадянина-патріота». 
2. На звороті титульного аркуша науково-допоміжного бібліографічного 
покажчика необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 
28.12.2020 р.)». 
3. Контрольні примірники науково-допоміжного бібліографічного покажчика 
надати до наукової бібліотеки Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Термін виконання: 28.12.2020 р.  

 



РІШЕННЯ № 4.10 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Правила 

прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 
коледж Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського» у 2021 році,  

 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського» у 2021 році. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Стріхар О. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії; Царенко О. О., директор 
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського». 
Термін виконання: 28.12.2020 р. 
 


