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

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 
30 листопада 2020 року, протокол № 7 

м. Миколаїв 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження переліку спеціальностей, що будуть включені до Правил 

прийому університету в 2021 році. 
Доповідає:  Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: приймальна комісія. 
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 Затвердження змін та доповнень до Положення про освітні програми. 
Доповідає:  Кузнецова О. А., .проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: фахівці навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.3 Рекомендація до друку збірника тез за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Нова українська школа: наступність у 
підготовці старших дошкільників до навчання у 1-му класі». 

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

 
РІШЕННЯ № 1 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження переліку 
спеціальностей, що будуть включені до Правил прийому університету в 2021 
році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити перелік спеціальностей, що будуть включені до Правил прийому 

університету в 2021 році: 

№ 
з/п 

Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня 
програма 

Бакалавра 

Освітня програма 
Магістра 

Освітня 
програма 
Доктора 
філософії 

Факультет педагогічної та соціальної освіти 
1 012 

Дошкільна 
освіта 

1. «Дошкільна 
освіта» 

1. «Дошкільна 
освіта» 

- 



№ 
з/п 

Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня 
програма 

Бакалавра 

Освітня програма 
Магістра 

Освітня 
програма 
Доктора 
філософії 

2. «Дошкільна 
освіта. 
Початкова 
освіта» 

2. «Дошкільна 
освіта. Початкова 
освіта» 

2 013 Початкова 
освіта 

1. «Початкова 
освіта»  
2. «Початкова 
освіта. 
Соціальна 
педагогіка» 

1. «Початкова 
освіта»  
2. «Початкова 
освіта. Соціальна 
педагогіка» 

- 

3 073 
Менеджмент 

- «Управління 
навчальним 
закладом» 

- 

4 011 Освітні, 
педагогічні 
науки  

- - «Загальна 
педагогіка та 
історія 
педагогіки» 

Механіко-математичний факультет 
1 014 Середня 

освіта 
(Математика) 

«Середня 
освіта: 
математика, 
фізика» 

«Середня освіта: 
математика» 

- 

2 014 Середня 
освіта 
(Фізика) 

«Середня 
освіта: фізика, 
математика» 

«Середня освіта: 
фізика» 

- 

3 122 
Комп’ютерні 
науки  

«Комп’ютерні 
науки» 

«Комп’ютерні 
науки» 

- 

4 072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування  

«Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування» 

«Фінанси і кредит» - 

5 073 
Менеджмент 

«Менеджмент» «Менеджмент» «Менеджмент» 

Філологічний факультет 
1 014.02 

Середня 
освіта (Мова і 
література 

1. «Англійська 
та друга 
іноземна мова 
(німецька)» 

«Англійська мова і 
література» 

- 



№ 
з/п 

Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня 
програма 

Бакалавра 

Освітня програма 
Магістра 

Освітня 
програма 
Доктора 
філософії 

(англійська)) 
014.021 
англійська 
мова і 
література  

 

 
2 
 
 
3 

035 Філологія: 
035. 041 
германські 
мови та 
літератури 
(переклад 
включно), 
перша – 
англійська 
035.10 
прикладна 
лінгвістика 

 
«Переклад» 
 
 
«Прикладна 
лінгвістика» 

 
«Переклад» 
 
 
«Прикладна 
лінгвістика» 

- 
 
 
 
- 

4 014.01 
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 
1 014 Середня 

освіта 
(Фізична 
культура) 

1. «Середня 
освіта (Фізична 
культура)»  
2. «Середня 
освіта (Фізична 
культура) та 
захист 
України» 

«Середня освіта 
(Фізична 
культура)» 

- 

2 017 Фізична 
культура і 
спорт 

«Фізична 
культура і 
спорт» 

- - 

Факультет педагогіки та психології 



№ 
з/п 

Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня 
програма 

Бакалавра 

Освітня програма 
Магістра 

Освітня 
програма 
Доктора 
філософії 

1 014 Середня 
освіта 
(Історія) 

«Середня освіта 
(Історія, 
правознавство)» 

«Середня освіта 
(Історія)» 

- 

2 016 
Спеціальна 
освіта 
016.01 
логопедія 

«Логопедія. 
Спеціальна 
психологія» 

«Логопедія. 
Спеціальна 
психологія» 

- 

3 014 Середня 
освіта 
(Музичне 
мистецтво) 

«Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)» 

«Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)» 

- 

4 053 
Психологія 

«Психологія»  «Психологія» - 

5 032 Історія та 
археологія 

«Історія та 
археологія»  

«Історія та 
археологія» 

«Історія та 
археологія» 

 
Відповідальні: Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації; 
Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.  
Термін виконання: до 05.12.2020 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.: 

№ 
з/п 

Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня програма 
Бакалавра 

Освітня 
програма 
Магістра 

Освітня 
програма  
Доктора 
філософії 

Факультет педагогічної та соціальної освіти 
1 012 Дошкільна 

освіта 
«Дошкільна освіта. 
Початкова освіта» 

«Дошкільна 
освіта. Початкова 
освіта» 

- 



№ 
з/п 

Код та назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Освітня програма 
Бакалавра 

Освітня 
програма 
Магістра 

Освітня 
програма  
Доктора 
філософії 

2 013 Початкова 
освіта 

«Початкова освіта. 
Соціальна 
педагогіка» 

 «Початкова 
освіта. Соціальна 
педагогіка» 

- 

3 073 
Менеджмент 

- «Управління 
навчальним 
закладом» 

- 

Механіко-математичний факультет 
1 073 

Менеджмент  
«Менеджмент» «Менеджмент» «Менеджмент» 

2 014 Середня 
освіта 
(Математика) 

«Середня освіта: 
математика, 
фізика» 

«Середня освіта: 
математика» 

 

3 014 Середня 
освіта (Фізика) 

«Середня освіта: 
фізика, 
математика» 

«Середня освіта: 
фізика» 

 

Філологічний факультет 
1 
 

035 Філологія: 
035.10 
прикладна 
лінгвістика  

«Прикладна 
лінгвістика» 

«Прикладна 
лінгвістика» 

- 

Факультет фізичної культури та спорту 
1 014 Середня 

освіта (Фізична 
культура) 

1. «Середня освіта 
(Фізична 
культура)»  
2. «Середня освіта 
(Фізична культура) 
та захист України» 

«Середня освіта 
(Фізична 
культура)» 

- 

Факультет педагогіки та психології 
1 014 Середня 

освіта (Історія) 
«Середня освіта 
(Історія, 
правознавство)»  

«Середня освіта 
(Історія)»  

- 

 
Відповідальні: Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації; 
Трофимишина О. С., керівник навчального відідлу.  
Термін виконання: до 05.12.2020 р.  
 

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 до уваги. 

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

 

РІШЕННЯ № 2.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження змін та 

доповнень до Положення про освітні програми, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зміни до Положення про освітні програми у Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського, а саме: 
1.1. Доповнити Додаток 1 Положення «Аркушем обліку змін освітньої 

програми»: 

№ 
з/п 

Дата 
перегляду 

ОП 

Зміна ПІБ 
гаранта 

ОП, 
підпис 

 

Опис 
зміни 

Підстава 

(стандарт вищої 
освіти, Наказ МОН, 

Постанова КМУ, 
результати 

опитування тощо) 

Затвердження 
вченою радою 

(№ та дата 
протоколу) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Термін виконання: до 04.12.2020 р.  
Відповідальний: Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації. 

 
РІШЕННЯ № 2.3 

Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 
збірника тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«Нова українська школа: наступність у підготовці старших дошкільників до навчання у 



1-му класі»,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції «Нова українська школа: наступність у 
підготовці старших дошкільників до навчання у 1-му класі». 

2. На звороті титульного аркуша збірника тез необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 7 від 30.11. 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: 07.12.2020 р. 

 


