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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки роботи МНУ імені В. О. Сухомлинського за 2017–2018 н. р. та
завдання університету на 2018–2019 н. р.
Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.
Готує комісія: Овчаренко А. В., перший проректор; Василькова Н. І.,
проректор із науково-педагогічної роботи; Ситченко А. Л., проректор із науковопедагогічної роботи; Даниленко В.Л., проректор з адміністративно-господарчої
роботи, керівники структурних підрозділів.
2. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету.
Готує: конкурсна комісія.
3. Різне.
3.1. Внесення змін до складу вченої ради та ректорату університету
(введення до складу вченої ради та ректорату Дінжоса Р. В.).
Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету.
3.2. Затвердження вартості навчання за контрактом (за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб) іноземних громадян або осіб без громадянства
здобувачів вищої освіти в університеті на 2018–2019 н. р.
Доповідає: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.
Готують: Петляєва В. В., фахівець відділу міжнародних зв’язків та
академічної мобільності; Трофимишина О. С., керівник навчального відділу;
Нікітіна З. А., головний бухгалтер.
Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науковопедагогічної роботи; Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
3.3. Про внесення змін до Плану закупівель товарів та послуг на 2018 р.
(відповідно до Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 р. «Про ефективність
використання державних коштів» зі змінами та доповненнями).
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор з адміністративно-господарчої роботи.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про підсумки роботи МНУ

імені В. О. Сухомлинського за 2017–2018 н. р. та завдання університету на
2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Для приведення у відповідність до пунктів 4, 5 статті 33 закону України «Про
вищу освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти», затвердити зміни в структурі університету, а саме:
1.1. Вивести зі складу університету з 01.09.2018 р. навчальні структурні
підрозділи: філологічний факультет та біологічний факультет.

1.2. Змінити назву інституту історії, політології та права на історичний факультет.
1.3. Утворити на основі кафедри хімії та біохімії та кафедри біології кафедру
біології та хімії.
1.4. Передати з 01.09.2018–31.12.2018 р. в оперативне керування проректорами
кафедри: української мови і літератури; лабораторної діагностики; біології та хімії.
1.4.1 Розробити проректорам положення про кафедри: української мови і
літератури; лабораторної діагностики; біології та хімії.
1.5. Ввести до складу факультету іноземної філології кафедру загальної та
прикладної лінгвістики.
1.6. Утворити на основі кафедри німецької мови і літератури та кафедри
перекладу кафедру германської філології та перекладу.
1.7. Викладачів кафедр гуманітарних наук закріпити за іншими кафедрами
університету за їх бажанням.
1.8. Приєднати студентів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності
014.02 Мова і література (російська) до кафедри з підготовки студентів спеціальності
014.02 Мова і література (англійська).
1.9. Змінити назви кафедр: 1) кафедру педагогіки та дитячої психології в
структурі факультету дошкільної та початкової освіти на кафедру педагогіки
та інклюзивної освіти. 2) кафедру історії, етнології та археології історичного
факультету на кафедру історії та археології.
1.10. Розглянути на засіданні кадрової комісії представлені на розгляд історичним
факультетом всі документи щодо початку 2018–2019 н. р. (відповідно наказу
університету від 04.07.2018 р. № 236 «Про затвердження підготовки до
2018–2019 навчального року», наказу від 04.07.2018 р. № 237 «Про формування
графіків навчального процесу у 2018–2019 н. р.»). Надати письмово рішення кадрової
комісії для розгляду на вченій раді 05.09.2018 р.
1.11. Розглянути на конференції трудового колективу факультету педагогіки та
психології питання стосовно приєднання кафедри соціальної роботи до структури
філологічного факультету (рішення проектної групи спеціальності «Соціальна робота»
від 30.08.2018 р. № 1.) для розгляду на вченій раді.
2. Затвердити назви кафедр в структурі університету, а саме:
механіко-математичний факультет:
– кафедра фізики та математики – випускова;
– кафедра комп’ютерної інженерії – випускова;
– кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики – випускова;
– факультет фізичної культури та спорту:
– кафедра спорту – випускова;
– кафедра теорії та методики фізичної культури – випускова;
– кафедра військової підготовки – міжгалузева;
– факультет педагогіки та психології:
– кафедра музичного мистецтва – випускова;
– кафедра соціальної роботи – випускова;
– кафедра психології – випускова;
– кафедра спеціальної освіти – випускова.
– факультет дошкільної та початкової освіти:
– кафедра педагогіки та інклюзивної освіти – міжгалузева;
– кафедра початкової освіти – випускова;

– кафедра дошкільної освіти – випускова.
– факультет іноземної філології:
– кафедра англійської мови і літератури – випускова;
– кафедра германської філології та перекладу – випускова;
– кафедра загальної та прикладної лінгвістики – випускова;
– кафедра іноземних мов – міжгалузева.
– історичний факультет:
– кафедра історії – випускова;
– кафедра історії та археології – випускова;
– кафедра політології – випускова;
– кафедра філософії – міжгалузева.
– факультет економіки:
– кафедра обліку та оподаткування – випускова;
– кафедра міжнародних економічних відносин та економіки – випускова;
– кафедра фінансів, банківської справи та страхування – випускова;
– кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності –
випускова.
– кафедри:
– кафедра лабораторної діагностики – випускова.
– кафедра біології та хімії – випускова.
– кафедра української мови і літератури – випускова
3. Затвердити розподіл навчального навантаження з урахуванням
малокомплектних груп з 01.09.2018 р. – 31.12.2018 р. по спеціальностям.
4. Затвердити регламент роботи Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського на 2018–2019 н. р.
5. Затвердити постійно діючі комісії, а саме:
• наукової роботи та трансферу технологій;
• навчально-виховної та методичної роботи;
• з міжнародних зв’язків та академічної мобільності;
• кадрових питань;
• бюджетно-фінансової та господарської роботи;
• із забезпечення якості вищої освіти;
• приймальної комісії;
• контрольно-моніторингової діяльності.
6. Затвердити Положення про оформлення та видачі довідок Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
7. Затвердити Положення про облік робочого часу працівників Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
8. Затвердити Нову редакцію Положення організацію навчального процесу
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

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 обраною Царенко
Олену Олексіївну на посаду директора Коледжу Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
2. За результатами таємного голосування вважати обраною Цвях
Ольгу Олександрівну на посаду доцента кафедри хімії та біохімії.
3. За результатами таємного голосування вважати обраним Чумаченка
Олександра Юрійовича на посаду доцента кафедри спорту.
4. За результатами таємного голосування вважати обраним Лісенчука
Геннадія Анатолійовича на посаду професора кафедри теорії та методики
фізичної культури.
5. За результатами таємного голосування вважати обраною Батрак
Тетяну Володимирівну на посаду доцента кафедри англійської мови і літератури.
6. За результатами таємного голосування вважати обраною Чернегу
Світлану Миколаївну на посаду доцента кафедри англійської мови і літератури.
7. За результатами таємного голосування вважати обраною
Ярошевську Ларису Віталіївну на посаду доцента кафедри музичного мистецтва.
8. За результатами таємного голосування вважати обраною Гуріну
Олену Валентинівну на посаду доцента кафедри менеджменту організацій та
зовнішньоекономічної діяльності.
РІШЕННЯ № 3.1.

Заслухавши та обговоривши питання про Внесення змін до складу
вченої ради та ректорату університету (введення до складу вченої ради та
ректорату Дінжоса Р. В.),
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

У зв’язку з кадровими змінами Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського відповідно до наказу від
31.07.2018 р. № 201/к «Про призначення»:
1. Ввести до складу вченої ради університету Дінжоса Романа
Володимировича, декана механіко-математичного факультету, доктора
технічних наук, доцента.
2. Ввести до складу ректорату університету Дінжоса Романа
Володимировича, декана механіко-математичного факультету, доктора
технічних наук, доцента.

РІШЕННЯ № 3.2.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження вартості
навчання за контрактом (за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб)
іноземних громадян або осіб без громадянства здобувачів вищої освіти в
університеті на 2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Встановити такий розмір оплати за навчання за контрактом (за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб) іноземних громадян або осіб без
громадянства здобувачів вищої освіти в університеті на 2018–2019 н. р.:
№

Назва спеціальності

014.03 Середня освіта (Історія)
032 Історія и археологія
052 Політологія
014.01 Середня освіта (Українська мова і
література)
014.02 Середня освіта (Російська мова і
література)
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
035.01 Філологія (Українська мова і література)
014.04 Середня освіта (Математика)
014.08 Середня освіта (Фізика)
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
123 Комп’ютерна інженерія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
126 Інформаційні системи та технології
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини)
014.06 Середня освіта (Хімія)
091 Біологія
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
017 Фізична культура та спорт
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
016 Спеціальна освіта. Логопедія
053 Психологія
231 Соціальна робота
012 Дошкільне навчання
013 Початкове навчання
014.02 Середня освіта (Англійська мова та
література)
014.02 Середня освіта (Німецька мова та
література)
035.04 Філологія (Германські мови та література
(переклад включно))
051 Економіка
056 Міжнародні економічні відносини
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент

Бакалавр
(денна/
заочна) (грн)
18000
18000
18000
18000

Магістр
(денна/ заочна)
(грн)
25000
25000
25000
25000

18000

25000

18000
18000
18000
18000
18000
18000

25000
25000
25000
25000
25000
25000

18000
18000
18000
18000

25000
25000

18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000

18000

25000

18000

25000

18000
18000
18000
18000
18000

25000
25000
25000
25000
25000

РІШЕННЯ № 3.3.

Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін до Плану
закупівель товарів та послуг на 2018 р. (відповідно до Постанови КМУ № 710 від
11.10.2016 р. «Про ефективність використання державних коштів» зі змінами та
доповненнями),
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Внести зміни до плану закупівель товарів, робіт, послуг на
2018–2019 навчальний рік у відповідності до змін в Постанові Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне
використання державних коштів».

