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 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 
РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

31 жовтня 2017 року, протокол № 5 
м.  Миколаїв 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Визначення юридичного статусу навчального закладу Коледжу 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (як 
окремої юридичної особи або у складі вищого навчального закладу                            
ІІІ-ІV рівнів акредитації). 

Доповідають: Орловський В. К., директор Коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

Відповідальний за підготовку питання: Орловський В.К. 
2. Рекомендація щодо призначення стипендії голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради. 
Доповідає: Василькова Н. І., проректор з науково-педагогічної роботи 
Готують: керівники навчальних структурних підрозділів, 

Трофимишина О. С., керівник навчального відділу 
3. Різне. 
3.1. Затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного 

дослідження аспірантки кафедри історії Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання Кондратюка 
Олександра Валерійовича «Розвиток суднобудування на півдні України в 
1945-1991 роках», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
в галузі гуманітарних наук, зі спеціальності 032 – історія та археологія. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень. 
3.2. Рекомендація до друку навчального посібника «Підготовка офіцерів 

запасу Збройних сил України», частина І «Загальновійськова підготовка», 
автори: Туртаєв Ю. В., Глущенко В. С., Бугаєвський І. І. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 
3.3. Рекомендація до друку навчального посібника «Сучасний урок 

фізики в контексті STEM-освіти», автори: Недбаєвська Л. С., Манькусь І. В., 
Дінжос Р. В. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 
3.4. Рекомендація до друку навчального посібника «Практична 

психологія (Частина І)», автор: Карсканова С. В. 
Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 
3.5. Рекомендація до друку навчального посібника «Цитологія», автори: 

Пшиченко В. В., Черно В. С. 
Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
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Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 
3.6. Інформація про підключення опалення в навчальних корпусах 

університету. 
Доповідає: Січко В. М., голова профкому університету. 
3.7. Затвердження освітньо-професійної програми першого рівня вищої 

освіти бакалавра за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, 
галузі знань 12 Інформаційні технології, кваліфікація бакалавр з 
інформаційних систем та технологій та навчального плану підготовки 
здобувачів вищої освіти з галузі знань 12 Інформаційні технології, за 
спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, за програмою 
підготовки бакалавра, денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 
місяців. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: гарант освітньо-наукової програми Кузьма К. Т. 
3.8. Затвердження освітньо-наукової програми другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, галузі знань 12 
Інформаційні технології, кваліфікації магістр з інформаційних систем та 
технологій та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі 
знань 12 Інформаційні технології, зі спеціальності 126 Інформаційні системи 
та технології, спеціалізація 126 Інформаційні системи та технології, освітня 
програма Інформаційні системи та технології, денна форма навчання, термін 
навчання 1 рік 9 місяців. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: гарант освітньо-наукової програми Устенко С. А. 

 

ВИСТУПИВ: Будак В. Д., голова вченої ради університету, який 
зазначив, що університет за участь у ІХ Міжнародній виставці «Інноватика в 
сучасній освіті» (24–26 жовтня 2017 р. м. Київ) отримав: 

1. Золоту медаль в номінації «Інновації в підготовці та перепідготовці 
педагогічних кадрів і їх адаптації до нових вимог Нової української школи». 

2. Диплом за активну участь у підвищенні якості навчально-виховного 
процесу. 

Будак В. Д. проінформував, що у виставці брали участь науково-
педагогічні працівники університету, а саме: 1. Номінація: «Інновації в 
діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки»: 
назва проекту: «Європейський виклик: формування готовності студентів ВНЗ 
до кроскультурної взаємодії», автори проекту: Солодка А. К., доктор 
педагогічних наук, професор кафедри перекладу, Мороз Т. О., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, Дем’яненко О. Є., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. 2. Номінація: «Інновації в 
підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів і їх адаптації до нових вимог 
Нової української школи», назва проекту: «Становлення мовленнєвотворчої 
особистості майбутніх вихователів в умовах Нової української школи», автори 
проекту: Трифонова О. С., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
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дошкільної освіти, Кардаш І. М., доктор філософії в галузі освіти, доцент, 
Курчатова А. В., доктор філософії в галузі освіти, доцент, Лісовська Т. А., 
доктор філософії в галузі освіти, доцент, Соколовська О. С., доктор філософії 
в галузі освіти, доцент, Тесленко С. О., викладач. 3. Номінація: «STEM-освіта 
– від уроку до інновацій», назва проекту: «Інноватика в STEM-освіті: від 
прийому до системи», автори проекту: Манькусь І. В., кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри фізики, Дінжос Р. В.; кандидат фізико-математичних 
наук, доцент кафедри фізики, Недбаєвська Л. С., кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри фізики. 

Відбулося вручення дипломів присутнім авторам проекту. 
 

РІШЕННЯ № 1. 
Заслухавши та обговоривши питання про визначення юридичного 

статусу навчального закладу Коледжу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (як окремої юридичної особи або у 
складі вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Орловському В. К., директору Коледжу; Кіщаку І. Т., декану 

факультету економіки, підготувати розрахунки для утримання Коледжу в 
складі навчальних структурних підрозділів та як окремий структурний 
підрозділ університету. Термін: до 14.11.2017 р.  

2. Випусковим кафедрам спеціальностей, наближених до спеціальностей 
Коледжу, підготувати пропозиції щодо готовності їх утримання при наявності 
фінансової спроможності за рахунок коштів зі спецфонду. Термін: до 
14.11.2017 р. 

 
РІШЕННЯ № 2. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію щодо 
призначення стипендії голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації, голови Миколаївської обласної ради. Василькова Н. І. 
зазначила, що відповідно до листа Миколаївської міської ради від 01.09.2017 р. 
№ 1701/020201-22/02-04/14/17 «Про подання документів» необхідно обрати 
кандидатури для призначення зазначеної стипендії, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Рекомендувати на призначення стипендії голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради: 
Кольченка Сергія Петровича, студента IV курсу факультету економіки, 
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»; Фоміну Валерію Валеріївну, 
студентку ІІІ курсу факультету економіки, напряму підготовки 6.030503 
«Міжнародна економіка»; Гузея Максима Петровича, студента V курсу 
механіко-математичного факультету, спеціальності 104 «Фізика та 
астрономія»; Єфімовську Оксану Ігорівну, студентку ІІІ курсу філологічного 
факультету, напряму підготовки 6.020303 «Філологія* (Українська мова та 
література)»; Бородину Єлизавету Георгіївну, студентку ІІІ курсу факультету 
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дошкільної та початкової освіти, напряму підготовки 6.010102 «Початкова 
освіта»; Шелестюк Діану Володимирівну, студентку ІV курсу факультету 
фізичної культури та спорту, напряму підготовки 6.010202 «Спорт». 

 

РІШЕННЯ № 3. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження 

індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспіранта 
кафедри історії Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання Кондратюка Олександра 
Валерійовича «Розвиток суднобудування на півдні України в 1945-1991 
роках», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 
гуманітарних наук, зі спеціальності 032 – історія та археологія, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Кондратюка Олександра 

Валерійовича «Розвиток суднобудування на півдні України в                                     
1945-1991 роках» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 
гуманітарних наук, зі спеціальності 032 – історія та археологія.  

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Кондратюка 
Олександра Валерійовича призначити доктора історичних наук, доцента 
Зеркаля Миколу Миколайовича. 

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Кондратюка 
Олександра Валерійовича, аспіранта кафедри історії Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми 
навчання. 

 
РІШЕННЯ № 4. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
навчального посібника «Підготовка офіцерів запасу Збройних сил України», 
частина І «Загальновійськова підготовка», автори: Туртаєв Ю. В., 
Глущенко В. С., Бугаєвський І. І., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Підготовка офіцерів запасу 

Збройних сил України», частина І «Загальновійськова підготовка», автори: 
Туртаєв Ю. В., Глущенко В. С., Бугаєвський І. І. 

 
РІШЕННЯ № 5. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
навчального посібника «Сучасний урок фізики в контексті STEM-освіти», 
автори: Недбаєвська Л. С., Манькусь І. В., Дінжос Р. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Сучасний урок фізики в 

контексті STEM-освіти», автори: Недбаєвська Л. С., Манькусь І. В., Дінжос Р. В. 
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РІШЕННЯ № 6. 
Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 

навчального посібника «Практична психологія (Частина І)», 
автор: Карсканова С. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практична психологія 

(Частина І)», автор: Карсканова С. В. 
 

РІШЕННЯ № 7. 
Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 

навчального посібника «Цитологія», автори: Пшиченко В. В., Черно В. С., 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку навчальний посібник «Цитологія», 
автори: Пшиченко В. В., Черно В. С. 

 
РІШЕННЯ № 8. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про 
підключення опалення в навчальних корпусах університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Підключити з 01.11.2017 р. до опалення навчальні корпуси та гуртожитки 

університету. 
 

РІШЕННЯ № 9. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітньо-

професійної програми першого рівня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 
126 Інформаційні системи та технології, галузі знань 12 Інформаційні 
технології, кваліфікація бакалавр з інформаційних систем та технологій та 
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 12 
Інформаційні технології, за спеціальністю 126 Інформаційні системи та 
технології, за програмою підготовки бакалавра, денна форма навчання, термін 
навчання 3 роки 10 місяців, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти 

бакалавра за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, галузі 
знань 12 Інформаційні технології, кваліфікація бакалавр з інформаційних 
систем та технологій. 

2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з 
галузі знань 12 Інформаційні технології, за спеціальністю 126 Інформаційні 
системи та технології, за програмою підготовки бакалавра, денна форма 
навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 
РІШЕННЯ № 10. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітньо-
наукової програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 
Інформаційні системи та технології, галузі знань 12 Інформаційні технології, 
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кваліфікації магістр з інформаційних систем та технологій та навчального 
плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 12 Інформаційні 
технології, зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології, 
спеціалізація 126 Інформаційні системи та технології, освітня програма 
Інформаційні системи та технології, денна форма навчання, термін навчання 1 
рік 9 місяців, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити освітньо-наукову програму другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, галузі знань 
12 Інформаційні технології, кваліфікації магістр з інформаційних систем та 
технологій. 

2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з 
галузі знань 12 Інформаційні технології, зі спеціальності 126 Інформаційні 
системи та технології, спеціалізація 126 Інформаційні системи та технології, 
освітня програма Інформаційні системи та технології, денна форма навчання, 
термін навчання 1 рік 9 місяців. 
 

 


