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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу 
«Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського» на навчання для здобуття 
освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готує: Вдовиченко Р. П., в. о. директора Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського». 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2. Різне.  

2.1. Про затвердження освітньо-професійних програм спеціальностей 012 
Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта рівня фахової передвищої освіти. 
Доповідає:  Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готуює: Вдовиченко Р. П., в. о. директора Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського». 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 
2.2. Про рекомендацію до друку навчально-методичних праць науково-
педагогічних працівників університету 
Доповідає: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 
Готує: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 
2.3. Про рекомендацію до друку збірника тез за матеріалами 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«В. О. Сухомлинський і освіта XXI століття: соціальні, педагогічні та 
психологічні виміри». 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці наукового відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор.  
2.4. Про рекомендацію до друку колективної монографії «Формування 
готовності дітей старшого шкільного віку до навчання в новій українській 
школі» (за заг. ред. д. пед. н., проф. О. Трифонової). 
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 щодо Правил прийому до 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж МНУ імені 



В. О. Сухомлинського» на навчання для здобуття освітнього ступеня фахового 
молодшого бакалавра в 2022 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу 
«Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського» на навчання для здобуття 
освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році. 
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Вдовиченко Р. П., 
в. о. директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж МНУ 
імені В. О. Сухомлинського». 
Термін виконання: 30.12.2021 р. 
2. Розмістити на офіційному сайті університету Правила прийому до 
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж МНУ імені 
В. О. Сухомлинського» на навчання для здобуття освітнього ступеня фахового 
молодшого бакалавра в 2022 році до 31 грудня 2021р.  
Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор; Вдовиченко Р. П., 
в. о. директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж МНУ 
імені В. О. Сухомлинського». 
Термін виконання: 31.12.2021 р. 
2. Різне 

РІШЕННЯ № 2.1. 
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження освітньо-

професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 
освіта рівня фахової передвищої освіти, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити освітньо-професійні програми таких спеціальностей: 
012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта таких спеціальностей: 012 Дошкільна 
освіта; 013 Початкова освіта рівня фахової передвищої освіти. 
Відповідальні: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Вдовиченко Р. П., в. о. директора Відокремленого структурного підрозділу 
«Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського». 
Термін виконання: до 05.01.2022 р. 

 
РІШЕННЯ № 2.2 

Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 
навчального посібника для дистанційного навчання «Основи об’єктно-
орієнтованого програмування мовою С#» автори: Кузьма К. Т., Поздєєв В. О. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського як 
навчальний посібник для дистанційного навчання для студентів закладів вищої 
освіти «Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#» автори: 
Кузьма К. Т., Поздєєв В. О. 
2. На звороті титульного аркуша навчального посібника необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол №10 від 30.12.2021 р.)». 



3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової 
бібліотеки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

навчально-методичного посібника для змішаного навчання для студентів 
закладів вищої освіти «Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін 
літературознавчого циклу», автори: Ситченко А. Л., Родіонова І. Г. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського як 
навчально-методичний посібник для змішаного навчання для студентів закладів 
вищої освіти «Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін 
літературознавчого циклу» автори: Ситченко А. Л., Родіонова І. Г. 
2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника 
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 10 від 
30.12.2021 р.)». 
3. Контрольні примірники навчально-методичного посібника надати до 
наукової бібліотеки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

навчально-методичного посібника для змішаної форми навчання для студентів 
закладів вищої освіти «Корпус навчально-методичних матеріалів дисциплін 
лінгвістичного  циклу (ОР «магістр»)», автори: Рускуліс Л. В., Корнієнко І. А., 
Баденкова В. М. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського як 
навчально-методичний посібник для змішаної форми навчання для студентів 
закладів вищої освіти «Корпус навчально-методичних матеріалів дисциплін 
лінгвістичного  циклу (ОР «магістр»)» автори: Рускуліс Л. В., Корнієнко І. А., 
Баденкова В. М  
2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника 
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 10 від 
30.12.2021 р.)». 
3. Контрольні примірники навчально-методичного посібника надати до 
наукової бібліотеки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

РІШЕННЯ № 2.3 
Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку про 

рекомендацію до друку збірника тез за матеріалами Всеукраїнської науково-



практичної інтернет-конференціі «В. О. Сухомлинський і освіта XXI століття: 
соціальні, педагогічні та психологічні виміри», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку збірник тез за матеріалами Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференціі «В. О. Сухомлинський і освіта XXI 
століття: соціальні, педагогічні та психологічні виміри». 
2. На звороті титульного аркуша збірника тез необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 10 від 30.12.2021 р.)». 
3. Контрольні примірники збірника тез надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 
Термін виконання: до 05.01.2022 р.РІШЕННЯ № 2.4 

Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 
колективної монографії «Формування готовності дітей старшого шкільного віку 
до навчання в новій українській школі» (за заг. ред. д. пед. н., 
проф. О. Трифонової), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку колективну монографію «Формування готовності 
дітей старшого дошкільного віку до навчання в новій українській школі» (за заг. 
ред. д. пед. н., проф. О. Трифонової). 
2. На звороті титульного аркуша колективної монографії необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 10 від 30.12.2021 р.)». 
3. Контрольні примірники колективної монографії надати до наукової 
бібліотеки Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: перший проректор Овчаренко А. В. 
Термін виконання : до 05.01.2022 р. 

 


