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3.8. Затвердження змін та доповнень до Положення про студентське
самоврядування
Миколаївського
національного
університету
імені
В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Тертична К. П., голова студентської ради університету.
Готує: члени студентського самоврядування.

3.9. Про рекомендацію кандидатів на призначення стипендії міського голови та
міської ради змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Тертична К. П., голова студентської ради університету.
Готує: члени студентського самоврядування.
3.10. Затвердження Плану військово-патріотичного виховання студентів
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на
2018–2019 н. р.
Доповідає: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки.
3.11. Затвердження освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова
та друга іноземна (російська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за
спеціальністю: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) з підготовки іноземців
та осіб без громадянства, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, кваліфікації: бакалавр освіти,
вчитель англійської та російської мов та навчального плану підготовки здобувачів вищої
освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і
література(англійська)) з підготовки іноземців та осіб без громадянства, освітньопрофесійної програмою «Середня освіта (Англійська мова та друга іноземна (російська))»,
денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
РІШЕННЯ № 1.

Заслухавши та обговоривши питання про підсумки ліцензування та
акредитації спеціальностей у 2017–2018 н. р. та завдання на 2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
З метою приведення якісного складу проектних груп спеціальностей у
відповідність до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р.
№ 347); вчасного подання акредитаційних справ до Акредитаційної Комісії
України (згідно до наказу МОН № 253 від 19.03.2018 р.):
1. Затвердити склад проектних груп спеціальностей за першим
(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим)
рівнями вищої освіти відповідно:
1.1. перший (бакалаврський) рівень:
- спеціальність 012 Дошкільна освіта, керівник проектної групи:
Трифонова О. С., д.пед.н, професор; члени проектної групи: Лісовська Т. А.,
к.пед.н., доцент; Курчатова А. В., к.пед.н, доцент.
- спеціальність 013
Початкова
освіта,
керівник
проектної
групи: Тимченко А. А., к.пед.н.; члени проектної групи: Авраменко К. Б.,
к.пед.н., доцент; Паршук С. М., к.пед.н, доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література),
керівник проектної групи: Мхитарян О. Д., к.пед.н.; члени проектної групи:
Гінкевич О. В., к.пед.н.; Корнієнко І. А., к.філ.н., доцент.
- спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література), керівник
проектної групи: Баденкова В. М., к.філ.н., доцент; члени проектної групи:
Гузенко С. В., к.філ.н., доцент; Романюк Л. М., к.філ.н., доцент.
- спеціальність 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика), керівник
проектної групи: Коч Н. В., д.філ.н, професор; члени проектної групи:
Олексюк О. М., к.філ.н.; Каленюк С. О., к.філ.н., доцент

- спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)),
керівник проектної групи: Добровольська Л. С., к.пед.н., доцент; члени
проектної групи: Щербакова О. Л., к.пед.н.; Баркасі В. В., к.пед.н., доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)),
керівник проектної групи: Водяна Л. В., к.філ.н., доцент; члени проектної
групи: Ружевич Я. І., к.пед.н.; Чередниченко В. П., к.філ.н.
- спеціальність 035.043 Філологія. Германські мови та літератури
(переклад включно) перша – німецька, керівник проектної групи:
Корнєва Н. А., к.філ.н., доцент, члени проектної групи: Осипов П. І., к.філ.н.,
доцент; Кирилюк С. В., к.філ.н.
- спеціальність 035.043 Філологія. Германські мови та літератури
(переклад включно) перша – англійська, керівник проектної групи:
Мироненко Т.П., к.пед.н., доцент; члени проектної групи: Філіпп’єва Т. І.,
к.пед.н., доцент; Чернега С. М., к.філ.н.
- спеціальність 035.041 Філологія. Германські мови та літератури
(переклад включно), керівник проектної групи: Волченко О. М., к.пед.н.;
члени проектної групи: Абабілова Н. М., к.пед.н.; Агеєва В. О., к.філ.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), керівник
проектної групи: Стріхар О. І., д.пед.н., доцент; члени проектної групи:
Аристова Л. С., к.пед.н., доцент; Парфентьєва І. П., к.пед.н., доцент.
- спеціальність 016 Спеціальна освіта, керівник проектної групи:
Савінова Н. В., д.пед.н., професор; члени проектної групи: Кисличенко В. А.,
к.пед.н., доцент; Стариков І. М., д.пед.н., професор.
- спеціальність
053 Психологія,
керівник
проектної
групи:
Кучманич І. М., к.псих.н., доцент; члени проектної групи: Савенкова І. І.,
д.псих.н., доцент; Литвиненко І. С., к.псих.н., доцент.
- спеціальність 231 Соціальна робота, керівник проектної групи:
Букач М. М., д.пед.н., професор; члени проектної групи: Клименюк Н. В.,
к.пед.н., доцент; Прасол Д. В., к.псих.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Математика), керівник проектної
групи:
Будак В. Д.,
д.т.н.,
професор;
члени
проектної
групи:
Недбаєвська Л. С., к.пед.н., доцент; Чадаєв О. М., к.ф-м.н., доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Фізика), керівник проектної групи:
Дінжос Р. В., д.т.н., доцент; члени проектної групи: Манькусь І. В., к.пед.н.,
доцент; Овчаренко А. В., к.ф.м.н., доцент.
- спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали, керівник
проектної групи: Махровський В. М., к.ф-м.н., доцент; члени проектної
групи: Поживатенко В. В., к.ф-м.н.; Лисенков Е. А., к.ф-м.н.
- спеціальність 113 Прикладна математика, керівник проектної групи:
Махровська Н. А., к.ф.-.м.н.; члени проектної групи: Січко В. М., к.ф.-.м.н.,
доцент; Мельник О. В., к.ф.м.н.
- спеціальність 122 Комп’ютерні науки, керівник проектної групи:
Поздєєв В. О., д.ф.-м.н., професор; члени проектної групи: Погромська Г. С.,
к.пед.н., доцент; Булгакова О. С., к.т.н., доцент
- спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія, керівник проектної групи:
Мельник В. А., к.т.н., доцент; члени проектної групи: Устенко С. А., д.т.н.,
доцент; Борисенко В. Д., д.т.н., професор.

- спеціальність 126 Інформаційні системи та технології, керівник
проектної групи: Кузьма К. Т., к.т.н.; члени проектної групи: Устенко С. А.,
д.т.н.. доцент; Борисенко В. Д., д.т.н., професор.
- спеціальність 014 Середня освіта (Біологія), керівник проектної групи:
Вичалковська Н. В., к.б.н., доцент; члени проектної групи: Корольова О. В.,
к.б.н., доцент; Ларичева О. М., к.б.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Хімія), керівник проектної групи:
Ющишина Г. М., к.хім.н., доцент; члени проектної групи: Пасічник М. В.,
к.т.н.; Чеботар Л. Д., к.б.н., доцент.
- спеціальність 091 Біологія, керівник проектної групи: Цвях О. О., к.б.н.;
члени проектної групи: Черно В. С., д.мед.н., доцент; Пшиченко В. В., к.б.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Історія), керівник проектної групи:
Буглай Н. М., д.іст.н., доцент; члени проектної групи: Ніколаєв І. Є., д.іст.н.;
Пархоменко В. А., д.іст.н., доцент.
- спеціальність 032 Історія та археологія, керівник проектної групи:
Гузенко Ю. І., к.іст.н., доцент; члени проектної групи: Хрящевська Л. М.,
к.іст.н., доцент; Кузовков В. В., к.іст.н.
- спеціальність
052 Політологія,
керівник
проектної
групи:
Ворчакова І. Є., к.пол.н.; члени проектної групи: Шкуренко К. О., к.пол.н.,
доцент; Ніколаєнко Н. О., д.пол.н., профессор.
- спеціальність 051 Економіка, керівник проектної групи: Стройко Т. В.,
д.е.н., професор; члени проектної групи: Парнак С. Ю., к.е.н.; Данік Н. В.,
к.е.н., доцент.
- спеціальність 071 Облік та оподаткування, керівник проектної групи:
Бурова Т. А., д.е.н., професор; члени проектної групи: Ужва А. М., к.е.н.,
доцент; Гнатенко Є. П., к.е.н., доцент.
- спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, керівник
проектної групи: Корнєва Н. О., к.е.н., доцент; члени проектної групи:
Гривківська С. М., к.е.н.; Колеватова А. В., к.е.н.
- спеціальність
073 Менеджмент,
керівник
проектної
групи:
Огієнко А. В., к.е.н., доцент; члени проектної групи: Слюсаренко А. В., к.е.н.;
Порудєєва Т. В., к.е.н.
- спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, керівник
проектної групи: Богославська А. В., д.е.н., доцент; члени проектної групи:
Ткаліч Т. І., к.е.н., доцент; Рехтета О. М., к.е.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура), керівник
проектної групи: Литвиненко О. М., к.пед.н., доцент; члени проектної групи:
Жигадло Г. Б., к.пед.н., доцент; Борецька Н. О., к.н.з.держ.упр.
- спеціальність 017 Фізична культура і спорт, керівник проектної групи:
Тупєєв Ю. В., к.н.з.ф.в.та.спорту, доцент; члени проектної групи: Бірюк С. В.,
к.н.з.ф.в.та.спорту, доцент; Тіхоміров А. І., доцент.
1.2. другий (магістерський) рівень:
- спеціальність 012 Дошкільна освіта, керівник проектної групи:
Трифонова О. С., д.пед.н, професор; члени проектної групи: Лісовська Т. А.,
к.пед.н., доцент; Курчатова А. В., к.пед.н, доцент.

- спеціальність 013 Початкова освіта, керівник проектної групи:
Якименко С. І.,
к.пед.н.,
професор;
члени
проектної
групи:
Хайруддінов М. А. д.пед.н., професор, Казанжи І. В., к.пед.н, доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література),
керівник проектної групи: Ситченко А. Л., д.пед.н, професор; члени проектної
групи: Зинякова А. А., к.філ.н, доцент; Родіонова І. Г., к.філ.н., доцент.
- спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література), керівник
проектної групи: Філатова О. С., д.філ.н., професор; члени проектної групи:
Баденкова В. М., к.філ.н., доцент; Гурдуз А. І., к.філ.н., доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (російська)),
керівник проектної групи: Гладишев В. В., д.пед.н., професор; члени проектної
групи: Абламська О. В., к.філ.н., доцент; Садова Г. Ю., к.філ.н., доцент.
- спеціальність 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика), керівник
проектної групи: Коч Н. В., д.філ.н, професор; члени проектної групи:
Олексюк О. М., к.філ.н.; Каленюк С. О., к.філ.н., доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)),
керівник проектної групи: Заскалєта С. Г., д.пед.н., професор; члени
проектної групи: Щербакова О. Л., к.пед.н.; Баркасі В. В., к.пед.н., доцент.
- спеціальність 035.043 Філологія. Германські мови та літератури
(переклад включно) перша – німецька, керівник проектної групи:
Майстренко М. І., д.філ.н., професор; члени проектної групи: Осипов П. І.,
к.філ.н., доцент; Корнєва Н. А., к.філ.н., доцент.
- спеціальність 035.041 Філологія. Германські мови та літератури
(переклад включно), керівник проектної групи: Солодка А. К., д.пед.н., доцент;
члени проектної групи: Мороз Т. О., к пед.н., доцент; Волченко О. М., к.пед.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), керівник
проектної групи: Стріхар О. І., д.пед.н., доцент; члени проектної групи:
Аристова Л. С., к.пед.н., доцент; Парфентьєва І. П., к.пед.н., доцент.
- спеціальність 016 Спеціальна освіта, керівник проектної групи:
Савінова Н. В., д.пед.н., професор; члени проектної групи: Кисличенко В. А.,
к.пед.н., доцент; Стариков І. М., д.пед.н., професор.
- спеціальність
053 Психологія,
керівник
проектної
групи:
Литвиненко І. С., к.псих.н., доцент; члени проектної групи: Савенкова І. І.,
д.псих.н., доцент; Дідух М. Л., д.псих.н.
- спеціальність 231 Соціальна робота, керівник проектної групи:
Букач М. М., д.пед.н., професор; члени проектної групи: Клименюк Н. В.,
к.пед.н., доцент; Прасол Д. В., к.псих.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Математика), керівник проектної
групи:
Будак В. Д.,
д.т.н.,
професор;
члени
проектної
групи:
Недбаєвська Л. С., к.пед.н., доцент; Чадаєв О. М., к.ф-м.н., доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Фізика), керівник проектної групи:
Дінжос Р. В., д.т.н., доцент; члени проектної групи: Манькусь І. В., к.пед.н.,
доцент; Овчаренко А. В., к.ф.-м.н., доцент.
- спеціальність 104 Фізика і астрономія, керівник проектної групи:
Мольченко Л. В., д.ф-м.н., професор; члени проектної групи: Гузій С. С.,
к.ф.-.м.н., доцент; Григоренко О. Я., д.ф-м.н., професор.

- спеціальність 122 Комп’ютерні науки, керівник проектної групи:
Поздєєв В. О., д.ф.-м.н., професор; члени проектної групи: Погромська Г. С.,
к.пед.н., доцент; Булгакова О. С., к.т.н., доцент.
- спеціальність 014 Середня освіта (Біологія), керівник проектної групи:
Корольова О. В., к.б.н., доцент; члени проектної групи: Ларичева О. М.,
к.б.н.; Вичалковська Н. В., к.б.н., доцент.
- спеціальність 091 Біологія, керівник проектної групи: Черно В. С.,
д.мед.н. доцент; члени проектної групи: Цвях О. О., к.б.н.; Пшиченко В. В., к.б.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Історія), керівник проектної групи: ;
Баковецька О. О., д.іст.н., доцент; члени проектної групи: Ніколаєв І. Є.,
д.іст.н.; Пархоменко В. А., д.іст.н., доцент.
- спеціальність 032 Історія та археологія, керівник проектної групи:
Зеркаль М. М., д.іст.н., доцент; члени проектної групи: Хрящевська Л. М.,
к.іст.н., доцент; Гузенко Ю. І., к.іст.н., доцент.
- спеціальність
052 Політологія,
керівник
проектної
групи:
Ніколаєнко Н. О., д.пол.н, профессор; члени проектної групи: Седляр Ю. О.,
д.пол.н., доцент; Ворчакова І. Є., к.пол.н.
- спеціальність 051 Економіка, керівник проектної групи: Стройко Т. В.,
д.е.н., професор; члени проектної групи: Парнак С. Ю., к.е.н.; Данік Н. В.,
к.е.н., доцент.
- спеціальність 071 Облік та оподаткування, керівник проектної групи:
Бурова Т. А., д.е.н., професор; члени проектної групи: Ужва А. М., к.е.н.,
доцент; Гнатенко Є. П., к.е.н., доцент.
- спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, керівник
проектної групи: Прокопенко В. Ю., д.е.н., професор; члени проектної групи:
Корнєва Н. О., к.е.н., доцент; Рудь І. Ю., к.е.н., доцент.
- спеціальність
073 Менеджмент,
керівник
проектної
групи:
Назарова Л. В., д.е.н., доцент; члени проектної групи: Кіщак І. Т., д.е.н.,
професор; Гуріна О. В., к.е.н., доцент.
- спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, керівник
проектної групи: Богославська А. В., д.е.н., доцент; члени проектної групи:
Ткаліч Т. І., к.е.н., доцент; Рехтета О. М., к.е.н.
- спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура), керівник
проектної групи: Лісенчук Г. А., д.н.з фіз.вих., професор; члени проектної
групи: Жигадло Г. Б., к.пед.н., доцент; Литвиненко О. М., к.пед.н., доцент.
1.3. третій (освітньо-науковий) рівень:
- спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, керівник проектної групи:
Степанова Т. М.,
д.пед.н.,
професор;
члени
проектної
групи:
Хайруддінов М. А., д.пед.н., професор; Соколовська О. С., к.пед.н., доцент.
- спеціальність 032 Історія та археологія, керівник проектної групи:
Рижева Н. О., д.іст.н., професор; члени проектної групи: Пархоменко В. А.,
д.іст.н., доцент; Баковецька О. О., д.іст.н., доцент; Ніколаєв І. Є., д.іст.н.
- спеціальність 052 Політологія, керівник проектної групи: Седляр Ю. О.,
д.пол.н., доцент; члени проектної групи: Ворчакова І. Є., к.пол.н.;
Ніколаєнко Н. О., д.пол.н., професор.

- спеціальність 051 Економіка, керівник проектної групи: Стройко Т. В.,
д.е.н., професор; члени проектної групи: Парнак С. Ю., к.е.н.; Данік Н. В.,
к.е.н., доцент.
- спеціальність 073 Менеджмент, керівник проектної групи: Кіщак І. Т.,
д.е.н., професор; члени проектної групи: Назарова Л. В., д.е.н., доцент;
Бурова Т. А., д.е.н., професор.
2. Затвердити графік подання первинних акредитаційних справ до
відділу ліцензування та акредитації та Акредитаційної Комісії України:

Код та назва спеціальності,
освітньої програми

051 Економіка
(ОП Управління персоналом і
економіка праці)
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
(ОП Фінанси, банківська
справа та страхування)
035 Філологія.Українська
мова та література
(035.01 ОП Українська мова та
література)
014 Середня освіта. Хімія
(014.06 ОП Хімія, біологія)
091 Біологія (ОП Лабораторна
діагностика, ОП Цитологія та
гістологія)

Освітній
рівень

Дата подання справи
до відділу
ліцензуван
ня та
вченої
до АКУ
ради для
затвердже
ння

Магістр

12.11.2018 р.

24.11.2018 р.

Стройко Т. В.

Магістр

12.11.2018 р.

24.11.2018 р

Прокопенко В. Ю.

Магістр

12.11.2018 р.

24.11.2018 р

Філатова О. С.

Бакалавр

29.03.2019 р.

26.04.2019 р.

Ющишина Г. М.

Магістр

29.03.2019 р.

26.04.2019 р.

Черно В. С.

Відповідальний
виконавець,
керівник ПГ

2.1. Керівнику відділу ліцензування та акредитації Данік Н. В. до
10.11.2018 р. перевірити сформованість первинних акредитаційних справ
спеціальностей у ЄДЕБО відповідно до вимог Ліцензійних умов (постанова
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347).
3. Затвердити графік подання матеріалів акредитаційних справ за
першим (бакалаврським) рівнем за скороченим терміном навчання:
№

1
2
3
4
5
6

Код та назва спеціальності

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
113 Прикладна математика

Термін подання
матеріалів
акредит. справи
до відділу
ліцензування
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.

Відповідальний
виконавець,
керівник ПГ
Трифонова О. С.
Тимченко А. А.
Бурова Т. А.

Березень 2019 р.

Корнєва Н. О.

Березень 2019 р.
Березень 2019 р.

Огієнко А. В.
Махровська Н. А.

РІШЕННЯ № 2.

Заслухавши та обговоривши питання про основні напрями наукових
досліджень на 2019 р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 556 від 23.08.2016 р.
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р.
№ 942»:
1. Затвердити список пріоритетних напрямів наукових досліджень
університету на 2019 рік:
І. Гуманітарні науки та мистецтво:
Фундаментальні дослідження:
1.1. Історичні науки:
1) Ніколаєв І. Є. «Історія Півдня України в модерний та новітній час у
контексті загальноісторичного розвитку», 2020 р.
2) Рижева Н. О. «Комплексне дослідження археологічних пам’яток
Нижнього Побужжя ІІІ тис. до н.е.–XV ст. (пам’яткоохоронний аспект)», 2020 р.
3) Погорєлов А. А. «Депортація населення Миколаївщини на примусові
роботи до Німеччини та Австрії в період 1941-1945 років: джерелознавчий аспект»,
2019 р.
4) Буглай Н. М., Іванова Т. Ю. «Загальні та особливі тенденції історичного
розвитку країн Європи у Новий та Новітній час», 2019 р.
1.2. Філологія:
1) Філатова О. С. «Текст і дискурс: лінгвістична та літературознавча
парадигми», 2020 р.
2) Солодка А. К. «Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної
професійної комунікації», 2020 р.
3) Осипов П. І., Водяна Л. В. «Лексико-семантичні та етнокультурологічні
особливості мовних одиниць у контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі
німецької та української мов)», 2020 р.
4) Коч Н. В. «Структурно-семантичні особливості дискурсу: лінгвістичний
лінгводидактичний, культурологічний аспекти», 2018 р.
ІІ. Суспільні науки:
Фундаментальні дослідження:
2.1. Педагогіка (зокрема НУШ):
1) Будак В. Д. «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньовиховному просторі університету», 2020 р.
2) Трифонова О. С. «Теоретико-методичні засади формування творчої
особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності», 2018 р.
3) Солодка А. К. «Концептуально-технологічні засади формування
професійної мобільності студентів в кроскультурній взаємодії», 2020 р.
4) Гладишев В. В. «Технологізація мовно-літературної освіти: теорія та
практика», 2018 р.
2.2. Психологія:
1) Савенкова І. І. «Хронопсихологічне прогнозування особливостей
розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими потребами», 2019 р.
2.3. Проблеми розвитку особистості та суспільства. Соціально-економічна
політика:
1) Букач М. М. «Теоретико-методологічні засади формування компетенцій у
майбутніх соціальних працівників: регіональний аспект», 2019 р.
2) Султанова Н. В. «Теорія і практика соціального виховання дітей в
інтернатних закладах освіти в Україні», 2020 р.

3) Полянська В. І. «Кроскультурні комунікації в контексті сучасного
українського філософського дискурсу», 2020 р.
Прикладні дослідження:
2.4.Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціальноекономічна політика:
1) Ніколаєнко Н. О. «Гібридна війна нового покоління:соціально-політичні,
історичні, етносоціальні, інформаційні виклики та мезанізм протидії», 2020 р.
2) Седляр Ю. І. «Україна у системі співробітництва країн Чорноморського
регіону:сучасний стан та перспективи», 2020 р.
3) Ворчакова І. Є. «Регіональний та глобалізаційний розвиток в контексті
стратегічних пріоритетів України», 2020 р.
4) Корнєва Н. О. «Фінансовий механізм управління економікою України в
умовах глобалізації», 2020 р.
5) Назарова Л. В. «Забезпечення сталого розвитку регіону та управління
змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних процесів», 2019 р.
6) Стройко Т. В. «Трансформація національної економіки в контексті
реалізації євроінтеграційної стратегії», 2019 р.
7) Савінова Н. В. «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної
діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», 2019 р.
8) Литвиненко І. С. «Особливості роботи психолога силових структур з
суб’єктами екстремальної діяльності», 2020 р.
9) Якименко С. І. «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в
умовах нової української школи», 2019 р.
10) Дінжос Р. В. «Удосконалення природничо-математичної освіти у
контексті нової української школи», 2019 р.
ІІІ. Біологія та охорона здоров’я :
Фундаментальні дослідження:
3.1. Проблеми наук про життя. Біотехнології:
1) Ющишина Г. М. «Взаємодія наночастинок срібла з біологічними
об'єктами», 2018 р.
2) Ларичева О. М. «Особливості метаболічних процесів при комплексному
впливі екологічних чинників», 2020 р.
3) Рожков І. М. «Вплив червоного шламу на порушення в системі гіпофізпериферичні ендокринні залози та шляхи його корекції», 2020 р.
Прикладні дослідження:
3.2. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань. Технології здорового способу життя:
1) Черно В. С. «Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного
мозку хребетних», 2020 р.
2) Тупєєв Ю. В., «Розробка та експериментальне обґрунтування побудови
варіативних тренувальних макроциклів студентів-спортсменів в ациклічних видах спорту
(легкоатлетичні стрибки, спортивні єдиноборства)», 2020 р.
3) Гетьманцев С. В. «Дослідження функціонального стану спортсменів під
час фізичних навантажень», 2018 р.
4) Литвиненко О. М. «Організаційно-методичні засади формування здорового
способу життя студентської молоді засобами фізичної культури», 2019 р.
3.3. Раціональне природокористування:
1) Корольова О. В. «Еколого-моніторингові дослідження біотичного
різноманіття межиріччя Тилігулу-Дніпра», 2018 р.
2) Вичалковська Н. В. «Інвентаризація фауни, екологічний моніторинг
фонових та рідкісних видів та фауністичних угруповань безхребетних та хребетних

тварин на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава» в
межах Березанського району (оз. Солонець-Тузли)», 2019 р.
IV. Математичні науки та природничі науки:
Фундаментальні дослідження:
4.1. Механіка деформованого тіла:
1) Будак В. Д., Мольченко Л. В. «Застосування чисельно-аналітичних
підходів при розв’язанні задач термо-магнітопружності в геометрично-нелінійній
постановці», 2020 р.
4.2. Математичне моделювання:
1) Поздєєв В. О. «Математичне моделювання вимірювання імпульсних
тисків у рідких середовищах з використанням інформаційних технологій», 2020 р.
2) Гузій С. С. «Спостереження оптичних транзієнтів та дослідження
механізмів виникнення довгих гамма-спалахів», 2020 р.
4.3. Проблеми сучасного матеріалознавства:
1) Поживатенко В. В. «Фазові переходи в металах, інтерметалічних
сполуках, пніктидах і халькогенідах металів», 2019 р.
V. Технічні науки:
Прикладні дослідження:
5.1. Інформаційні та комунікаційні технології:
1) Устенко С. А. «Розробка геометричних моделей кривих ліній і поверхонь
програмного продукту для їх побудови», 2018 р.
2) Борисенко В. Д. «Інформаційні технології геометричного моделювання
лопаткових апаратів проточних частин компресорів газотурбінних двигунів»,
2020 р.
3) Мироненко Т. П.
«Імплементація
методики
предметно-мовного
інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки
магістрів», 2020 р.
5.2. Нові речовини та матеріали. Технології отримання та обробки
матеріалів:
1) Дінжос Р. В. «Теплофізичні властивості й механізми структуротворення
полімерних мікро- і нанокомпозитів», 2020 р.
2. Здійснювати формування тематики наукових досліджень науковопедагогічних працівників та Плану роботи університету у сферах наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності університету на 2019 р. відповідно до
нових пріоритетних напрямів наукових досліджень.
3. Постійно діючій комісії з наукової роботи та трансферу технологій здійснювати
оцінку завершених робіт за встановленими критеріями (додаток 2).

Додаток 2

Секція
(номер, назва)

_________ № _

НАУКОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
з оцінювання анотованого звіту завершеного фундаментального/
прикладного дослідження, виконання якого здійснювалось у
___________ роках

Назва роботи і керівник
РОЗДІЛ І. Змістовні показники
№
Вимоги до роботи
Бали
Обґрунтованість актуальності проблеми, теми, предмету дослідження як таких, що відповідають
1
потребам науки, економіки та суспільства
1.1 Дослідження за темою та предметом було спрямоване на вирішення:
- актуальної наукової проблеми
- поточних питань розвитку науки
- питань, актуальність яких не доведена
Повнота визначення, оригінальність і обґрунтованість основних ідей, пропозицій, мети і завдань,
2
змісту і послідовності дослідження; відповідність досліджень фундаментальним
2.1 Повнота розкриття послідовності, особливостей структури та складових дослідження:
- повна, дослідження змістовно розкрите як за структурою, так і за складовими
- часткова
- нерозкрита
2.2 Робота, що визначена її авторами як фундаментальне дослідження:
- дійсно є фундаментальним дослідженням щодо встановлення закономірностей, що не має
конкретного застосування або використання
- не є фундаментальним дослідженням, а більшою мірою прикладним або
прикладною розробкою (передбачає створення технологій, дослідних зразків або їх
удосконалення)
3
Визначеність пізнавальних результатів, наявність і повнота представлення та обґрунтування
складових результату - окремих положень, гіпотез, теорій, концепцій, закономірностей тощо
3.1 В анотованому звіті представлено наукові результати:
- повно, конкретно і докладно, наведені детальні описи, наукові пояснення
- фрагментарно, не конкретно або не докладно
- у тексті звіту немає положень, що за визначенням відносяться до наукових результатів
3.2 Одержання нових знань представляє собою:
- створення теоретичних засад і положень, абстрактних та ідеальних моделей, визначення
нових або уточнення відомих законів, встановлення закономірностей, властивостей і
механізмів
- формування теоретичних положень, концепцій, моделей тощо, але встановлення чи
уточнення закономірностей безпосередньо не здійснювалось
- певні пізнавальні результати, теорії, концепції згадані, але змістовно не розкриті або
дослідження має більш практично-методичні, ніж наукові результати
- узагальнення повсякденно-практичного досвіду, формування теорій та концепцій не
здійснювалось, закономірності не встановлені або результати досліджень не представлені
4.
Наукова новизна положень, відмінність отриманих результатів від напрацювань світової науки та
доробку попередніх досліджень авторів
4.1 Наведено ґрунтовне розмежування результатів із напрацюваннями вчених України
- вказано, чим відрізняється одержане від викладеного у публікаціях вчених України,
посилання на які наведено у звіті

4.2

- порівнянь не наведено
Наведене ґрунтовне розмежування із напрацюваннями закордонних вчених:

- вказано, чим відрізняється одержане від викладеного у публікаціях закордонних вчених,
посилання на які наведено у звіті
- вказано, чим відрізняється від викладеного у публікаціях, але посилання не наведені
- порівнянь не наведено
4.3 Наведені порівняння зроблено:
- максимально повно
- фрагментарно, неповно
- порівняння відсутні
5
Методологічна цінність, наявність, повнота розкриття та обґрунтованість створених підходів, методів
і засобів наукових досліджень
5.1 Підходи, методи, методики досліджень, що були застосовані:
- створені авторами і є новими у порівнянні із наявними у світовій науці
- існують у світовій науці, але суттєво доопрацьовані авторами
- використані авторами із мінімальним доповненням
- нові або оновлені підходи, методи, методики досліджень не створено
5.2* Сформовано сукупність підходів, методів і засобів як методологію досліджень, що є:
- оригінальною, науково обґрунтованою, новою для світової науки
- відомою, але суттєво оновленою
- те, що може бути кваліфіковано як методологія, не представлено
*-

п.5.2 оцінюється лише у роботах, що за пп.1 та 4 отримали максимальний бал

6
6.1

6.2

7

7.1

7.2

Цінність результатів для потреб технологічного, соціального і економічного розвитку України,
світового суспільства і науки, окремих галузей і суспільних практик та для підготовки фахівців у
системі освіти, зокрема вищої кваліфікації
Результати дослідження:
- обґрунтовано мають або матимуть використання у подальших фундаментальних та/або
прикладних дослідженнях
- можуть мати окремі використання у подальших фундаментальних та/або
прикладних дослідженнях, проте корисність для науки обґрунтована неповно
(недостатньо)
- результати не матимуть суттєвого значення для подальших досліджень
Результати дослідження:
- обґрунтовано матимуть використання в системі освіти, при цьому результати виходять за
межі науково-методичної діяльності викладачів
- матимуть певне використання в системі освіти, при цьому результати значною мірою
співпадають із завданнями основної діяльності викладачів
- результати повністю співпадають із завданнями навчальної та науково-методичної
діяльності викладачів, або не матимуть суттєвого значення для системи освіти
Відповідність темі проведених досліджень та повнота висвітлення основних результатів у статтях, що
опубліковані у журналах, які індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS)
(або Index Соретюш для соціо-гуманітарних наук)
Статті у журналах, що індексуються зазначеними базами даних:
- повною мірою відповідають темі і розкривають основні результати
- відповідають темі і частково розкривають основні результати
- головним чином, лише межують із основною темою досліджень
Із загальної кількості статей за темою досліджень статті у журналах, що індексуються БД Scopus
та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Соретюш для соціо- гуманітарних наук),
становлять:
- 70% і більше
- від 50 % до 70 %

8
8.1

- менше 50 %
- відсутні
Відповідність темі проведених досліджень та повнота висвітлення основних результатів у
монографіях
Опубліковані авторами роботи монографії та розділи монографій:
- повною мірою відповідають темі і розкривають основні результати
- відповідають темі і частково розкривають основні результати
- межують із основною темою дослідження
РАЗОМ за Розділом І (0 - 35)

РОЗДІЛ ІІ. Оцінювання показників результативності дослідження
Зараховуються наукові праці, серед авторів яких 50% і більше належать до колективу, визначеного
у таблиці виконавців. Оцінюючи наукові праці на відповідність темі, меті, предмету та завданням
дослідження, експерт має право не зараховувати їх у разі повної невідповідності.
№
1

Назви показників
Опубліковані за темою статті в журналах, що
індексуються:
а) БД Scopus та/або WoS

б) Index Сорегпісш для соціо-гуманітарних наук

2

Англомовні статті та тези доповідей у матеріалах
міжнародних конференцій, що індексуються науковометричними базами даних Scopus або WoS (або Index
Сорегпісш для соціо-гуманітарних наук)

3

Опубліковані за темою статті, які не увійшли до
п.1 і 2, у журналах, що входять:
а) до переліку фахових видань України
б) статті у закордонних журналах, статті у журналах, що
рекомендовані секціями Наукової ради МОН та охоронні
документи на об’єкти права інтелектуальної власності

4

Монографії, що опубліковані за темою дослідження

5

Підручники, навчальні посібники, словники, довідники,
що опубліковані за темою дослідження

Бали

План
1
2
3
4
5
6 і більше
1-2
3-4
5-6
7-8
9 і більше
1
2
3
4
5
6
7 і більше

Факт
1
2
3
4
5
6 і більше
1-2
3-4
5-6
7-8
9 і більше
1
2
3
4
5
6
7 і більше

1-2
3-5
6 і більше
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13 і більше

1-2
3-5
6 і більше
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13 і більше

1
2
3
4 і більше
1
2

1
2
3
4 і більше
1
2

Оцінка*

6
7

Виконавцями захищено дисертацій кандидата наук
(доктора філософії) за темою дослідження
Виконавцями захищено дисертацій доктора наук за
темою дослідження

8
Виконавці працювали за грантами, що фінансувались
закордонними організаціями (кількість грантів)
РАЗОМ за Розділом ІІ (0 - 60)

3
4
5 і більше

3
4
5 і більше

1
2 і більше

1
2 і більше

1
2 і більше

1
2 і більше

1
2 і більше

1
2 і більше

*Оцінка ОЦ розраховується наступним чином:
- якщо показник факту (Ф) більше або дорівнює запланованому показнику (П), то
ОЦ = Ф;
- якщо Ф менше або дорівнює за половину П, то ОЦ = 0;
- якщо Ф менше П, але більше його половини (0.5П<Ф<П), то ОЦ = 2Ф - П.
III. Оцінка експерта рівня якості виконання етапу досягнення або розробки

РАЗОМ за Розділом ІІІ (0 - 5)

IV. Загальний рівень та сума показників за Розділами I - III
Зайве викреслити:
*

Сума:

НИЗЬКИЙ(0-40), СЕРЕДНІЙ(більше 40-75), ВИСОКИЙ(більше 75-100).

Висновок без коментаря експерта не дійсний

Коментар
експерта:
________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експерт:
ПОГОДЖЕНО:

ПІБ
ПІБ

Підпис:
Підпис:

Дата:
Дата:

РІШЕННЯ № 3.1.
Заслухавши та обговоривши питання про присвоєння вченого звання
доцента кафедри фізики та математики Лисенкову Едуарду Анатолійовичу,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити протоколи лічильної комісії № 1, 2.
2. За результатами таємного голосування присвоїти Лисенкову Едуарду
Анатолійовичу вчене звання доцента кафедри фізики та математики.
3. Направити відповідне рішення на затвердження до Департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України.
РІШЕННЯ № 3.2.
Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін до складу
вченої ради та ректорату університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Внести такі зміни до складу вченої ради університету:
1.1. Вивести зі складу вченої ради університету
ЧЕБОТАР ЛАРИСУ ДМИТРІВНУ, доктора філософії в галузі
біології, доцента.
2. Внести такі зміни до складу ректорату університету:

2.1. Вивести зі складу ректорату університету
БУНДЮЧЕНКО ТЕТЯНУ ВІКТОРІВНУ, керівника навчальнометодичного відділу, доктора філософії в галузі гуманітарних наук.
РІШЕННЯ № 3.3.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про
надання платних послуг науковою бібліотекою Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про надання платних послуг Науковою
бібліотекою
Миколаївського
національного
університету
імені
В. О. Сухомлинського
РІШЕННЯ № 3.4.
Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до участі у
конкурсі фундаментальних та прикладних наукових досліджень молодих учених
за рахунок коштів державного бюджету України на 2019 р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до участі у щорічному конкурсному відборі
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок
молодих учених, виконання яких розпочнеться у 2019 р. за рахунок коштів
державного бюджету науково-технічну (експериментальну) на тему:
«Розробка та дослідження поліфункціональних матеріалів на основі
полімерних композицій з наночастинками неорганічного походження»,
керівник кандидат технічних наук Пасічник Марія Валеріївна.
РІШЕННЯ № 3.5.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження тематичного
плану видань навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на
2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Для забезпечення самостійної роботи студентів навчальнометодичними й інформаційними матеріалами:
1. Затвердити тематичний план видань навчально-методичних праць
науково-педагогічних працівників МНУ імені В. О. Сухомлинського на
2018-2019 н. р.
№
з/п

1.

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра фізики та математики
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автор)
Рентгеноструктурний
аналіз

Вид
навчальнометодичного
видання
Рентгеноструктурний Лисенков Е. А.
Навчальноаналіз
Дінжос Р. В.
методичний
Махровський В. М. посібник
(Електронна
версія)

Астрономія

Гузій С. С.
Панько О. О.
Сергієнко О. Г.

Навчальнометодичний
посібник

3.

Завдання для
самостійної роботи з
курсу загальної
астрономії
Алгебра та геометрія

Математичні методи.
Алгебра

Посібник

4.

Вища математика

5.

Математичний аналіз.
(Частина 4.)
Диференційне
числення функцій
кількох змінних

Математичні методи.
Математичний
аналіз
Математичний
аналіз

Васильєва Л. Я.
Дармосюк В. М.
Пархоменко О. Ю.
Васильєва Л. Я.
Дармосюк В. М.
Пархоменко О. Ю.
Чадаєв О. М.
Менько Я. П.
Тесленко Л. С.

2.

№
з/п

Назва видання

Навчальнометодичний
посібник

Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальний
посібник

Інженерна та
Борисенко В. Д.
комп’ютерна графіка
(ч.1. Інженерна
графіка)
2.
Мережне
Комп’ютерні мережі Устенко С. А.
Навчальний
програмування
(ч.2. Мережне
посібник
програмування)
3.
Захист інформації в
Комп’ютерні
Мельник В. А.
Навчальний
комп’ютерних
системи (ч.3. Захист
посібник
системах
інформації в
комп’ютерних
системах)
4.
Комп’ютерні системи
Комп’ютерні
Мельник О. В.
Навчальний
системи (ч.1
посібник
Комп’ютерні
системи)
5.
Курс лекцій з
Системне та
Кузьма К. Т.
Навчальний
паралельних та
прикладне ПЗ (ч.4
посібник
розподілених
Паралельні та
обчислень
розподілені
обчислення)
Кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики
№
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
Вид
з/п
(автор)
навчальнометодичного
видання
1.
Методи та системи
Методи та системи
Булгакова О. С.
Навчальноштучного інтелекту
штучного інтелекту
Зосімов В. В.
методичний
посібник,
Програмування
електронне
видання
2.
Звичайні
Прикладна
Поздєєв В. О.
Навчальнодиференціальні
математика. Рівняння
методичний
рівняння у задачах
математичної фізики
посібник
1.

Інженерна графіка

Кафедра комп’ютерної інженерії
Дисципліна
ПІБ викладача
(автор)

Посібник

механіки

3.

Бази даних в
середовищі Microsoft
SQL Server:
проектування,
реалізація та
експлуатація.
Теоретичний курс

Прикладна
математика.
Моделювання
фізичних процесів
Бази даних
Програмування

Погромська Г. С.
Махровська Н. А.

Навчальнометодичний
посібник

Проектування

4.

Алгоритми і структури Програмування
даних
Алгоритми і
структури даних

Погромська Г. С.
Махровська Н. А.

Навчальнометодичний
посібник

5.

Безпека
життєдіяльності

Січко В. М.

Навчальнометодичний
посібник,
електронне
видання

№
з/п

1.

Безпека
життєдіяльності

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Кафедра спорту
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)
«Легка атлетика та
сучасний спорт»

Легка атлетика та
методика викладання

Чумаченко О. Ю.
Решетілова Н. В.

«Методичні
Олімпійський та
Пильненький В. В.
рекомендації для
професійний спорт
проведення самостійної
роботи студентів з
дисципліни
Олімпійський та
професійний спорт»
Кафедра теорії та методики фізичної культури
№
Назва видання
Дисципліна, яка
ПІБ викладача
з/п
забезпечується
(автора)

2.

1.

2.

3.

Ендокринна система:
сучасний погляд і
перспективи
досліджень
Методологія і методи
наукових досліджень у
фізичній культурі та
спорті
Вікова анатомія
(Внутрішні органи)

Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Вид
навчальнометодичного
видання
Монографія

Анатомія людини

Рожков І. М.
Чумаченко О. Ю.
Редька О. Г.

Методологія і методи
наукових досліджень у
фізичній культурі та
спорті
Анатомія людини

Рожков І. М.
Чумаченко О. Ю.
Редька О. Г.

Навчальнометодичний
посібник

Рожков І. М.
Чумаченко О. Ю.
Редька О. Г.

Навчальнометодичний
посібник

4.

Теорія і методика
фізичного виховання

Практикум з ТМФВ

Славітяк О. С.

5.

Професійнопедагогічна
майстерність викладача
фізичного виховання
Адаптивне фізичне
виховання

Професійнопедагогічна
майстерність викладача
фізичного виховання
Адаптивне фізичне
виховання

Литвиненко О. М.
Лісенчук Г. А.

Особливості лікарськопедагогічного
контролю у студентівспортсменів
Спортивні ігри
(баскетбол)

Лікарсько-педагогічний Гетманцев С. В.
контроль студентів
ЗВО

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Спортивні ігри та
методика викладання
(баскетбол)
Спортивні ігри та
методика викладання
(волейбол)
Спортивні ігри та
методика викладання
(волейбол)

Кулаков Ю. Є.
Вертелецький О. І.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичні
рекомендації

Гімнастика та методика
викладання

Грохович О. М.

6.

7.

8.

9.

Спортивні ігри
(волейбол)

10.

Методичні
рекомендації для
студентів ІІ курсу з
волейболу
Інструкторськометодичні вказівки для
виконання практичних
занять з гімнастики та
методики викладання
Бігові види легкої
атлетики. Частина 2.
Біг на витривалість

11.

12.

№
з/п

1.

2.

3.

4.

Назва видання

Борецька Н. О.

Вертелецький О. І.
Кулаков Ю. Є.
Богатир В. Г.
Богатир В. Г.
Вертелецький О. І.

Легка атлетики та
методика викладання

Демидов І. В.
Решетілова Н. І.
Лелека В. М.
Кафедра військової підготовки
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

Посібник «Стрілецька
Стрілецька зброя та
зброя та вогнева
вогнева підготовка
підготовка», частина ІІ
«Бойове застосування
озброєння підрозділів
Збройних Сил
України»
Посібник «Підготовка
Стрілецька зброя та
офіцерів запасу»,
вогнева підготовка
розділ ІV»Військовотехнічна і військовоспеціальна підготовка»
Посібник «Підготовка
Тактика підрозділів
офіцерів запасу»,
ВДВ
розділ ІІІ «Тактико і
тактико-спеціальна
підготовка»
Посібник «Підготовка офіцерів запасу», розділ ІІІ

Туртаєв Ю. В.
Винограденко Е. В.
Самохін О. В.

Туртаєв Ю. В.
Винограденко Е. В.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Методичні
вказівки

Навчальний
посібник
Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальний
посібник

Розділ
посібника

Глущенко В. С.

Розділ
посібника

Бугаєвський І. І.

Розділ

«Тактико і тактико-спеціальна підготовка»
Тактика (механізовані підрозділи)

№
з/п

1.

2.

Назва видання

Етноконфесійні
процеси в Україні.
Навчальний посібник
для студентів вищих
навчальних закладів
історичних
спеціальностей
Етноконфесійна
політика в Україні
Вітчизняна
мемуаристика
Української революції
1917-1921 рр.

посібника

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра історії
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

Етноконфесійні
Баковецька О. О.
процеси в Україні в ХХ
столітті

4.

5.

6.

Історіографія
археології

Історія Української
революції 19171921 рр.

Пархоменко В. А.

Навчальний
посібник
(електронний
варіант у 2019
році)

Вітчизняна
мемуаристика.
Історіографія
археології

Ласінська М. Ю.

Навчальнометодичний
посібник

Історія слов’янських
народів в новітню
добу
Основи цивілізаційного Цивілізаційний підхід у Зеркаль М. М.
підходу у вивченні
вивченні історії
історії
Історіографія
Історіографія
вітчизняної та
всесвітньої історії
всесвітньої історії
(ХVІІ – ХХ)
Новітня історія країн
Новітня історія країн
Буглай Н. М.
Європи та Америки
Європи та Америки
(1918 – початок ХХІ
століття)
Нова історія країн
Західної Європи і
Америки
Історія України
новітнього часу (1945 –
по сьогодення).
Частина 2

Навчальний
посібник
(цифровий
варіант)

Етноконфесійна
політика в Україні

Україна в національновизвольній боротьбі
1914-1921 рр.

3.

Вид
навчальнометодичного
видання

Історія України 1917 –
до сьогодення.
Актуальні проблеми

Ніколаєв І. Є.

Навчальний
посібник

Навчальнометодичний
посібник

Навчальний
посібник
(цифровий
варіант)

7.

8.

9.

історії України ХХ
сторіччя.
Нова історія країн Азії і Нова історія країн Азії і Іванова Т. Ю.
Африки. Частина 2
Африки
Історія південних та
західних слов’ян.
Теорія та методика
Теорія та методика
Маринченко Г. М.
навчання суспільство
навчання суспільство
знавства.
знавства.
Основи сімейного та
цивільного права

Сімейне та цивільне
право.

Міжнародне
економічне право
10. Історія та культура
України
№
з/п

Назва видання

Міжнародне
економічне право.
Історія та культура
України

Історія стародавнього
Сходу, 2018

Історія стародавнього
світу

2.

Охорона та збереження
пам’яток історії та
культури, 2019
Природничі методи в
археології, 2019

Охорона та збереження
пам’яток історії та
культури
Археологія та основи
антропології

Середньовічна
археологія, 2018

Середньовічна
археологія

4.

№
з/п

1.

Ревенко В. В.

Кафедра історії, етнології та археології
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

1.

3.

Дмитрук І. М.

Назва видання

Навчально-методичний
посібник
«Магістерська
програма з політології»
спеціальності 052 Політологія

Рижева Н. О.,
Горбенко К. В.,
Кузовков В. В.
Хрящевська Л. М.
Смирнов О. І.,
Островерхов А. С.
Господаренко О. В.

Кафедра політології
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)
Методологія сучасних
політичних досліджень
Регіональна політика та
розвиток територій
Гендерна політика
Сучасні технології
політичної діяльності
Політичний розвиток
українського
суспільства
Європейський
цивілізаційний процес
Політична комунікація
та інформаційна

Ніколаєнко Н. О.
Ворчакова І. Є.
Седляр Ю. О.
Шкуренко К. О.
Василевич Ю. В.
Сухорукова А. Л.

Навчальний
посібник
(електронний
варіант)
Рекомендації
до
семінарських
та практичних
занять
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник

безпека
Теорія глобалізації
Політична історія
Миколаївщини
Проблеми
парламентаризму у
світі
Менеджмент
електоральних
кампаній
Методика викладання
політології у вищих
навчальних закладах
Сучасні концепції
державного управління
Політичний піар
2.
Навчально-методичний Соціологія політики
Ніколаєнко Н. О.
посібник з курсу
«Соціологія політики»
3.
Навчально-методичний Теорія міжнародних
Седляр Ю. О.
посібник з курсу
відносин та геополітика
«Теорія міжнародних
відносин та
геополітика»
4.
Навчально-методичний Мас-медіа та політика
Шкуренко К. О.
посібник «Мас-медіа та
політика»
Кафедра філософії
№
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
з/п
(автора)

1.

2.

3.

Методичні
рекомендації з курсу
«Соціологія»
Тестові завдання з
дисципліни «Історія
культури зарубіжних
країн» для студентів
спеціальності «Історія»
(в електронній формі)
/2018 р./

Соціологія

Полянська В. І.

Культурологія та
світова культура

Куриленко Т. В.

Філософія
/2019 р./

Філософія

Куриленко Т. В.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичні
рекомендації
Навчальнометодичні
рекомендації
«Тестові
завдання з
дисципліни
«Історія
культури
зарубіжних
країн» для
студентів
спеціальності
014.03
Середня
освіта
(Історія)
Методичні
рекомендації
до
семінарських

4.

5.

№
з/п

Методичні
рекомендації до курсу
«Філософія науки»
Тестові завдання для
перевірки якості
самостійної роботи
студентів з «Історії
філософії» (для
спеціальності 052
Політологія)

Філософія науки

Шпачинський І. Л.

Історія філософії

Онофрійчук О. А.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра музичного мистецтва
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

1.

«Хоровий клас
(2 курс)»

Хоровий клас

Парфентьєва І. П.

2.

«Інтегрований курс
«Мистецтво»»

Історія мистецтв

Хайрулліна Ю. О.

№
з/п

Назва видання

Кафедра соціальної роботи
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

1.

Людина в сучасному Людина в сучасному Клименюк Н. В.
соціумі
соціумі

2.

Підтримка соціальної
активності
людей
поважного
віку
в
сучасному соціумі.
Деонтологія соціальної
роботи

Соціальна
різними
клієнтів

Навчального
призначення
«Діагностична
скарбничка»
Частина 1.

Практична психологія в Прасол Д. В.
соціальній роботі.
Психодіагностика.
Психологія соціальної
роботи
Кафедра психології
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

3.

4.

№
з/п

1.

Назва видання

«Психологопедагогічні засади
становлення
професійної
суб’єктності майбутніх

робота з Клименюк Н. В.
групами

Соціальна політика

За результатами НДР

Ярошенко В. М.

Кучманич І. М.
Опанасенко Л. А.
Савенкова І. І.
Чугуєва І. Є.

занять (в
електронній
формі)
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичні
рекомендації
(в
електронній
формі)

Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометогдичний
посібник
Навчальнометогдичний
посібник
Вид навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичні
рекомендації
Навчальнометодичні
рекомендації
Навчальнометодичні
рекомендації
Електронне
видання
навчального
призначення
Вид
навчальнометодичного
видання
Колективна
монографія

2.

3.
4.

5.

6.

7.

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

психологів»
«Організаційнометодологічні аспекти
написання
кваліфікаційних робіт
(для студентів
спеціальності
«Психологія»)»
«Психологія навчання:
секрети успіху»
Методичні
рекомендації для
організації самостійної
роботи студентів з
дисципліни «Соціальна
та політична
психологія»
«Психологія праці та
інженерна психологія»

Методичні
рекомендації для
самостійної роботи
студентів «Практикум з
загальної психології»
Перевидання посібника
«Усвідомлене
батьківство» (2-й
випуск)
Назва видання

Для написання
комплексних курсових
робіт магістрів

Руда Н. Л.
Шевченко В. В.
Кучманич І. М.
Опанасенко Л. А.

Навчальний
посібник

Психологічне
Опанасенко Л. А.
консультування
Соціальна та політична Мухіна Л. М.
психологія

Навчальний
посібник
Методичні
рекомендації

Психологія праці та
інженерна психологія

Шевченко В. В.

Практикум з загальної
психології

Кузнецова С. В.

Навчальний
посібник у
вигляді
словника
термінів
Методичні
рекомендації

Усвідомлене
батьківство

Кучманич І. М.

Кафедра спеціальної освіти
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

Викладання курсу
«Логоритміка та ігри в
логопедичній роботі»
Загальні основи
тренінгової роботи

Логоритміка та ігри

Методичні
рекомендації до
вивчення курсу
«Психологія
(спеціальна,
порівняльна)
Педагогічна
деонтологія і риторика

Психологія
(спеціальна,
порівняльна)

Іванова Т. М.

Педагогічна
деонтологія і риторика

Середа І. В.

Викладання курсу
«Спеціальна методика
фізичного виховання
дітей з порушеннями

Спеціальна методика
фізичного виховання
дітей з порушеннями
психофізичного

Савінова Н. В.
Борулько Д. М.
Корнієнко І. В.

Технології тренінгової
роботи

Савінова Н. В.
Корнієнко І. В.
Берегова М. І.
Стельмах Н. В.
Іванова Т. М.

Перевидання
посібника

Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації
(2018)
Методичні
рекомендації
(2019)

Методичні
рекомендації
(2019)
Методичні
рекомендації

6.

№
з/п

психофізичного
розвитку»
Психодіагноститка у
спеціальній психології

Етнопсихологія
Вікова психологія

3.

Психологія кризова та
травмуючих ситуацій.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
студентів з дисципліни
«Психологія кризова та
травмуючих ситуацій»

4.

Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
студентів з дисципліни
«Педагогіка»
Психотерапія з
психокорекційною
роботою
Теоретично-методичні
засади виховання
підлітків у
загальноосвітніх
закладах України
(ХХ- початок ХХІ ст.)
Загальна психологія

6.

7.

Спеціальна психологія

Карсканова С. В.

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

1.
2.

5.

розвитку
Навчальнометодичний
посібник
(2019)

Вид
навчальнометодичного
видання
Практикум
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Етнопсихологія
Психологія(загальна,
вікова і педагогічна з
психодіагностикою)
Психологія кризова та
травмуючихситуацій

Дрозд О. В.
Бабаян Ю. О.

Педагогіка

Вдовиченко Р. П.

Методичні
рекомендації

Психотерапія з
психокорекційною
роботою

Михальченко Н. В.

Навчальнометодичний
посібник
Монографія

Олексюк О. Є.

Наточій А. М.

Загальна психологія

Шапошникова Ю. Г.

Навчальнометодичний
посібник

Кафедра початкової освіти
№
з/п
1.

Назва видання
Універсальність
педагогічного
новаторства:
інтегрована
особистісноорієнтована технологія
в закладах освіти

Дисципліна
Педагогіка (комплекс
дисциплін)

ПІБ викладача
(автора)
Якименко С. І.

Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник

2.

Світ, в якому я живу

Педагогіка. Методики.

Якименко С. І.

3.

Освітня програма для
1-2 класів «Світ, в
якому я живу»

Педагогіка. Методики.

4.

Педагогічні технології
в початковій школі.
Збірник інтерактивних
вправ
Історія педагогіки

Педагогічна творчість і
технології в початковій
школі

Якименко С. І.
Авраменко К. Б.
Тимченко А. А.
Іванець Н. В.
Тарасюк А. М.
Філімонова Т. В.
Якименко С. І.
Іванець Н. В.

Педагогіка (загальна,
історія педагогіки)

Тимченко А. А.

Інформатика та сучасні
інформаційні
технології з методикою
навчання
Методика навчання
української мови в
початковій школі:
завдання для поточного
та підсумкового
контролю
Українська мова за
професійним
спрямуванням (Ч. І)
Українська мова за
професійним
спрямуванням (Ч. ІІ)
Сучасна українська
мова з практикумом:
контрольні роботи,
тестові завдання
Сучасна українська
мова (морфологія та
синтаксис)
Теорія та методика
викладання фахових
дисциплін у ВНЗ
Робота вчителя з
батьками

Методика навчання
інформатики

Тимченко А. А.

Методика навчання
української мови,
літературного читання
та каліграфії

Білявська Т. М.

Навчальнометодичний
посібник

Українська мова за
професійним
спрямуванням
Українська мова за
професійним
спрямуванням
Сучасна українська
мова з практикумом

Білявська Т. М.

Збірник вправ

Білявська Т. М.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Сучасна українська
мова з практикумом

Марущак В. С.

Теорія та методика
викладання фахових
дисциплін у ВНЗ
Сімейна педагогіка

Казанжи І. В.

14.

Збірник завдань для
контрольних робіт

Рехтета Л. О.

15.

Методика роботи в
дитячих оздоровчих
таборах
Практикум з

Теоретичні основи
логіко-математичної
підготовки студентів
Методика роботи в
дитячих оздоровчих
таборах
Математика

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

16.

Марущак В. С.

Казанжи І. В.

Рехтета Л. О.
Рехтета Л. О.

Навчальний
комплект для
1 класу
Нова
українська
школа
Програма
Нова
українська
школа
Збірник вправ

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчально-

математики
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Трудове навчання з
практикумом
(Методичні матеріали
для самостійної
роботи)
Образотворче
мистецтво з методикою
навчання (Альбом для
практичних занять)
Природознавство з
основами екології для
дітей дошкільного та
молодшого шкільного
віку (Ч. І)
Природознавство з
основами екології для
дітей дошкільного та
молодшого шкільного
віку (Ч. ІІ)
Технології
природничої освіти
Методика навчання
освітньої галузі
«Природознавство» та
«Суспільствознавство»
Підготовка вчителів до
викладання питань
сталого розвитку
Педагогічна практика в
початковій школі
(1 частина)
Методичні
рекомендації до
педагогічної практики
Методика величин та
дробів у початковій
школі: навчальнометодичний посібник
Практикум з методики
навчання о/г
«Математика» у
початковій школі
Технології вивчення
освітніх галузей у
початковій школі
Дитяча література в
початковій школі
Методичні
рекомендації до курсу
«Методика навчання
іноземної мови»

методичний
посібник
Методичні
матеріали

Методика навчання
освітньої галузі
«Технології» (Трудове
навчання з
практикумом)
Образотворче
мистецтво з методикою
навчання

Тарасюк А. М.

Тарасюк А. М.

Альбом для
практичних
занять

Екологія та
природознавство з
методикою навчання

Січко І. О.
Соколовська О. С.

Навчальнометодичний
посібник

Екологія та
природознавство з
методикою навчання

Січко І. О.
Соколовська О. С.

Навчальнометодичний
посібник

Теорія і технологія
природничої освіти в
початковій школі
Методика навчання
освітньої галузі
«Суспільствознавство»

Січко І. О.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Січко І. О.

Січко І. О.
Паршук С. М.
Паршук С. М.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Методика навчання
освітньої галузі
«Математика»

Авраменко К. Б.

Навчальнометодичний
посібник

Методика навчання
освітньої галузі
«Математика»

Авраменко К. Б.

Навчальнометодичний
посібник

Авраменко К. Б.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Дитяча література

Казанжи О. В.

Методика навчання
іноземної мови

Казанжи О. В.

31.

32.

33.

Збірник вправ з ділової
української мови для
майбутніх вчителів
початкових класів
Збірник вправ для
розвитку навичок
читання англійською
мовою
Збірник вправ для
розвитку навичок
аудіювання
англійською мовою

№
з/п

Назва видання

1.

Навчаємося
математики. Зошит для
ігор і занять з
математики для дітей
п’ятого року життя
Навчаємо математики:
Альбом з математики
для дітей п’ятого року
життя
Формування
мовленнєвої
особистості дітей
дошкільного віку:
методичні рекомендації
для самостійної роботи
студентів
Музична імпровізація в
закладі дошкільної
освіти
Методичні
рекомендації щодо
самостійної роботи
студентів з дошкільної
педагогіки
Методика виховання
шанобливого ставлення
до батька в дітей
дошкільного віку:
Методичні
рекомендації для
вихователів закладів
дошкільної освіти
Теорія і практика
культури мовлення та
виразного читання:
навчально-методичний
посібник для студентів
спеціальності

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Казанжи О. В.

Навчальнометодичний
посібник

Англійська мова

Бублик А. Г.
Навчально(факультет
методичний
іноземної філології) посібник

Англійська мова

Бублик А. Г.
Навчально(факультет
методичний
іноземної філології) посібник

Кафедра дошкільної освіти
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальне
видання

Теорія та методика
формування
елементарних
математичних уявлень

Степанова Т. М.

Теорія та методика
формування
елементарних
математичних уявлень
Формування
мовленнєвої
особистості дитинидошкільника

Степанова Т. М.

Навчальне
видання

Трифонова О. С.

Методичні
рекомендації

Теорія та методика
музичного виховання

Лісовська Т. А.

Педагогіка (загальна,
дошкільна, історія
дошкільної педагогіки)

Курчатова А. В.

Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Педагогіка (загальна,
дошкільна, історія
дошкільної педагогіки)

Курчатова А. В.

Методичні
рекомендації

Культура мовлення та
виразне читання

Трифонова О. С.,
Кардаш І. М.

Навчальнометодичний
посібник

8.

№
з/п

Дошкільна освіта
Національнопатріотичне виховання
старших дошкільників
в художньомовленнєвій діяльності

Педагогіка (загальна,
дошкільна, історія
дошкільної педагогіки)

Тесленко С. О.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Кафедра англійської мови і літератури
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

Методичний
посібник

Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Академічне писемне
мовлення англійською
мовою
«Методика викладання
іноземних мов» для
самостійної роботи
студентів
Практичний курс
основної мови
(англійська) для
самостійної роботи
студентів І курсу.
Ч. 2
«Аналітичне читання»
для студентів 3 курсу
спеціальності
Філологія. Мова і
література.
Теорія і практика
управління закладами
освіти

Академічне писемне
мовлення

Мироненнко Т. П.
Добровольська Л. С.

Методика викладання
іноземних мов

Баркасі В. В.
Філіпп’єва Т. І.

ПКОМ

Кордюк О. М.
Шевченко І. В.

Навчальнометодичний
посібник

Аналітичне читання

Нікіфорчук С. С.
Щербакова О. Л.

Навчальнометодичний
посібник

Теорія і практика
управління закладами
освіти

Заскалєта С. Г.

Університетські студії
для тестового
контролю знань
студентів
Граматичні категорії
основної мови (для
студентів ІІ курсу)

Університетські студії

Заскалєта С. Г.

Методичні
рекомендації
для
контрольних
робіт
Навчальнометодичний
посібник

Граматичні категорії
основної мови

Рудичик О. М.

8.

Теоретична фонетика
англійської мови 4 д.а.

Теоретична фонетика
англійської мови

Черенга С. М.

9.

Практична граматика
для 1-го курсу
Стилістика
публіцистичного
тексту

Практична граматика

Округ А. Є.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

Стилістика
Філіпп’єва Т. І.
публіцистичного тексту

Методичні
рекомендації
для
контрольних
робіт
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації

11.
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Аналітичне читання

Аналітичне читання

Філіпп’єва Т. І.

Кафедра германської філології та перекладу
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

Методичні
рекомендації
Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник

Техніка перекладу з
англійської мови:
навчально- методичний
посібник для студентів
магістратури
Практикум для
самостійної роботи з
двостороннього
послідовного перекладу
Професія перекладач:
минуле та сьогодення

Техніка перекладу
основної іноземної
мови

Волченко О. М.

Двосторонній
послідовний
переклад

Абабілова Н. М.

Практикум з
самостійної
роботи

Вступ до
перекладознавства

Абабілова Н. М.

Методичні рекомендації
для самостійної роботи
студентів з дисципліни
«Переклад англомовної
технічної документації»
Методичні рекомендації
з предмету:
Використання ІКТ у
професійній діяльності

Переклад
англомовної
технічної
документації

Сидоренко Ю. І.

Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Навчально-методичний
посібник для виконання
самостійної роботи з
дисципліни «Історія
основної іноземної
мови»
Методичні рекомендації
з тестового контролю
знань з дисципліни
«Практичний курс
основної іноземної
мови» для студентів III
курсу денної та заочної
навчання спеціальності
035 Філологія
(переклад)
Методичні рекомендації
з дисципліни
«Практичний курс
основної іноземної
мови» для студентів
IVкурсу спеціальності
035 Філологія
(переклад)

Використання
інформаційнокомунікаційних
технологій у
професійній
діяльності
Історія основної
іноземної мови

Єфименко Т. М.

Методичні
рекомендації

Агєєва В. О.

Навчальнометодичний
посібник

Практичний курс
першої іноземної
мови

Усаченко І. В.

Методичні
рекомендації

Практичний курс
основної іноземної
мови

Васіна І. В.

Методичні
рекомендації

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

№
з/п

1.

2.

3.

Методичні рекомендації
із самостійної роботи з
практичного курсу
першої іноземної мови
(фонетика) для
спеціальності 035
Філологія (Прикладна
лінгвістика)
Стилістика німецької
мови

Практичний курс
першої іноземної
мови (фонетика

Нікішина В. В.

Методичні
рекомендації

Стилістика

Осипов П. І.

Навчальний
посібник

Практикум до курсу
Література країни,
Водяна Л. В.
«Література країни,
мова якої вивчається
мова якої вивчається»
(тестові завдання).
Методичні рекомендації Методика
Кирилюк С. В.
до проведення
викладання основної
практичних та
іноземної мови
лабораторних занять
Методичні рекомендації Практичний курс
Корнєва Н. А.
до курсу «Практичний
другої іноземної
курс другої іноземної
мови
мови»
Методичні рекомендації Аналітичне читання Коваленко О. В.
з аналітичного читання
за романом E. M.
Ремарка
«DreiKameraden»для
студентів спеціальності
6.020303 Філологія*.
Мова і література
(німецька)
Методичні рекомендації Історія мови
Чередниченко В. П.
з історії німецької мови
Кафедра загальної та прикладної лінгвістики
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)
Основи
семантики: Прикладна
Желязкова В. В.
історія та практика
лінгвістика
(Загальна
та
прикладна
семантика)
Матеріали
до Мовленнєвий
Каленюк С. О.
моніторингу
якості практикум
з
знань
із
курсу української мови
«Мовленнєвий
практикум з української
мови» (для студентів
спеціальності
035
Прикладна лінгвістика)
Навчально-методичні
Компаративна
Коч Н. В.,
рекомендації до
лінгвістика та
Бабій Ю. Б.
самостійної роботи
лінгвофілософія
Каленюк С. О.,

Практикум

Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації
Вид
навчальнометодичного
видання
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Навчальнометодичні
рекомендації

(формування базових
компетентностей
студентів спеціальності
035 Прикладна
лінгвістика освітнього
напряму магістр)"
4.

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Сугестивна лігвістика
та нейролінгвістичне
програмування
Назва видання

Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з іноземної мови для
студентів 3 курсу
філологічного
факультету та
факультету дошкільної
та початкової освіти
Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з дисципліни «Іноземна
мова за професійним
спрямуванням» для
студентів 3-4 курсів
історичного факультету
Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з дисципліни
«Академічне писемне
мовлення (іноземна
мова)» для студентів
ІІІ курсу факультету
фізичної культури та
спорту
Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з дисципліни «Іноземна
мова (за професійним
спрямуванням)» для
студентів спеціальності
«Середня освіта
(Біологія), Середня
освіта (Хімія),
Біологія».
Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з дисципліни «Іноземна
мова» для студентів 1-2
курсів спеціальності
«Соціальна робота»

Правнича
Желязкова В. В.
лінгвістика
Прикладна
лінгвістика (Теорія і
практика
стилістичного
редагування)
Прикладна
Олексюк О.М.
лінгвістика
(Сугестивна
лінгвістика)
Кафедра іноземних мов
Дисципліна

Навчальнометодичний
посібник

ПІБ викладача (автора)

Вид навчальнометодичного
видання

Методика навчання
іноземної мови

Дем’яненко О. Є.

Методичні
рекомендації

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

Раковська М. А.

Методичні
рекомендації

Академічне писемне
мовлення (іноземна
мова)

Майстренко Л. В.

Методичні
рекомендації

Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

Айзікова Л. В.

Методичні
рекомендації

Іноземна мова

Пустовойченко Д. В.

Методичні
рекомендації

6.

7.

№
з/п

Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з дисципліни
«Академічне писемне
мовлення (іноземна
мова)» для студентів
спеціальності
«Початкова освіта»
Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з дисципліни «Іноземна
мова (за професійним
спрямуванням)» для
студентів спеціальності
«Комп’ютерна
інженерія»

Назва видання

Академічне писемне
мовлення (іноземна
мова)

Бублик А. Г.

Методичні
рекомендації

Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

Смірнова О. О.

Методичні
рекомендації

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
Кафедра обліку та оподаткування
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

1.

Методичні рекомендації Аудит: організація і
для виконання,
методика
практичних,
індивідуальних занять,
самостійної роботи
студентів спеціальності
071 «Облік і
оподаткування» денної
та заочної форми
навчання з дисципліни
«Аудит: організація і
методика»

Бурова Т. А.

2.

Навчальний посібник
«Судово-бухгалтерська
експертиза» для
студентів спеціальності
071 «Облік і
оподаткування»
Методичні рекомендації
для виконання,
практичних,
індивідуальних занять,
самостійної роботи
студентів спеціальності
071 «Облік і
оподаткування» денної
та заочної форми
навчання з дисципліни
«Облік
зовнішньоекономічної
діяльності»

Ужва А. М.

3.

Судовобухгалтерська
експертиза

Облік
Ужва А. М.
зовнішньоекономічн
ої діяльності

Вид
навчальнометодичного
видання
Методичні
рекомендації

Навчальний
посібник

Методичні
рекомендації

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Навчальний посібник
«Фінансовий аналіз»
для студентів
спеціальності 071
«Облік і
оподаткування»
Методичні рекомендації
для виконання,
практичних,
індивідуальних занять,
самостійної роботи
студентів спеціальності
071 «Облік і
оподаткування» з
дисципліни «Обліковонаукові студії»
Навчальний посібник
«Управлінський облік»
для студентів
спеціальності 071
«Облік і
оподаткування»
Методичні рекомендації
для виконання,
практичних,
індивідуальних занять,
самостійної роботи
студентів спеціальності
071 «Облік і
оподаткування» з
дисципліни
«Управлінський облік»

Фінансовий аналіз

Гнатенко Є. П.

Навчальний
посібник

Обліково-наукові
студії

Гнатенко Є. П.

Методичні
рекомендації

Методичні рекомендації
з виконання виробничої
практики з організації
обліку та оподаткування
студентами денної та
заочної форм навчання
спеціальності 071
«Облік і
оподаткування» галузі
знань 07 «Управління та
адміністрування»
Методичні рекомендації
для виконання
практичних,
індивідуальних занять,
самостійної роботи
студентів спеціальності
071 «Облік і
оподаткування» денної
та заочної форми
навчання з дисципліни
«Спецпрактикум з
податкового обліку»

Управлінський облік Мікрюкова Л. В.

Навчальний
посібник

Управлінський облік Мікрюкова Л. В.

Методичні
рекомендації

Організація
бухгалтерського
обліку,
Оподаткування
суб’єктів
господарювання

Соболева І. В.

Методичні
рекомендації

Спецпрактикум з
податкового обліку

Соболева І. В.

Методичні
рекомендації

10.

№
з/п

1.
2.

3.
4.

№
з/п

1.

2.

3.

Навчальний посібник
Спецпрактикум з
Соболева І. В.
Навчальний
«Практикум з обліку і
обліку і
посібник
оподаткування суб’єктів оподаткування
малого
суб’єктів малого
підприємництва» для
підприємництва
студентів спеціальності
071 «Облік і
оподаткування»
Кафедра міжнародних економічних відносин та економіки
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
Вид
(автора)
навчальнометодичного
видання
Глобальна економіка
Глобальна
Стройко Т. В.
Навчальний
економіка
посібник
Сучасні економічні
Сучасні економічні
Ткаліч Т. І.
Навчальний
системи
системи
посібник для
самостійної
роботи
студентів
Історія економіки та
Історія економіки та Кваша О. С.
Навчальний
економічної думки
економічної думки
Рехтета О. М.
посібник
Міжнародний
Міжнародний
Богославська А. В.
Методичні
фінансовий ринок
фінансовий ринок
рекомендації
для студентів
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
Вид
(автора)
навчальнометодичного
видання
Методичні рекомендації Фінансовий аналіз
Корнєва Н. О.
Методичні
до виконання
рекомендації
практичних занять з
дисципліни
«фінансовий аналіз» для
студентів освітнього
рівня «бакалавр»
спеціальності 072
«Фінанси, банківська
справа та страхування»
Опорний конспект
Управління
Корнєва Н. О.
Опорний
лекції з дисципліни
фінансовою
конспект
«Управління
санацією
лекцій
фінансовою санацією
підприємств
підприємств» для
студентів освітнього
ступеня «магістр»
спеціальності 072
«Фінанси ,банківська
справа та страхування»
Методичні рекомендації Магістерська робота Корнєва Н. О.
Методичні
з виконання,
рекомендації
оформлення та захисту
кваліфікаційних
(магістерських) робіт

4.

5.

6.

7.

8.

9.

для студентів
освітнього ступеню
«магістр» спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»
Опорний конспект
лекцій з дисципліни
«Фінансова безпека
суб’єктів
господарювання» для
студентів освітнього
ступеня «магістр»
спеціальності 072
«Фінанси, банківська
справа та страхування»
Методичні рекомендації
для написання
комплексної курсової
роботи для студентів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»
Методичні рекомендації
з методики аналізу
банківської діяльності
для студентів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»
Збірник задач з
дисципліни «Банківське
регулювання та нагляд»
для студентів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»
Опорний конспект
лекцій з дисципліни
«Банківське
регулювання та нагляд»
для студентів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
072 «Фінанси ,
банківська справа та
страхування»
Методичні рекомендації
для написання

Фінансова безпека
суб’єктів
господарювання

Прокопенко В. Ю.

Опорний
конспект
лекцій

Комплексна курсова
робота

Прокопенко В. Ю.

Методичні
рекомендації

Аналіз банківської
діяльності

Данік Н. В.

Методичні
рекомендації

Банківське
регулювання та
нагляд

Данік Н. В.

Збірник задач

Банківське
регулювання та
нагляд

Данік Н. В.

Опорний
конспект
лекцій

Комплексна робота

Данік Н. В.

Методичні
рекомендації

10.

11.

12.

13.

14.

15.

комплексної курсової
роботи для студентів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»
Навчально-методичний
посібник з дисципліни
«страхування»
Методичні рекомендації
для самостійної роботи
з дисципліни
«Інвестування» для
студентів освітнього
рівня «бакалавр»
спеціальності 072
«Фінанси ,банківська
справа та страхування»
Методичні рекомендації
для проведення занять з
дисципліни
«Інвестиційний
менеджмент» для
студентів освітнього
рівня «бакалавр»
спеціальності 072
«Фінанси,банківська
справа та страхування»
Опорний конспект
лекцій з дисципліни
«фінанси підприємств»
для студентів
освітнього рівня
«бакалавр»
спеціальності 072
«Фінанси , банківська
справа та страхування
Опорний конспект
лекцій з дисципліни
«Інвестиційний
менеджмент» для
студентів освітнього
ступеня «магістр»
спеціальності 072
«Фінанси, банківська
справа та страхування»
Методичні рекомендації
з виховання,
оформлення та захисту
кваліфікаційних
(магістерських) робіт
для студентів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності

Страхування

Рудь І. В.

Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Інвестування

Колеватова А. В.

Інвестиційний
менеджмент

Колеватова А. В.

Методичні
рекомендації

Фінанси
підприємств

Колеватова А. В.

Опорний
конспект

Інвестиційний
менеджмент

Колеватова А. В.

Методичні
рекомендації

Магістерська робота

Гривківська С. М.

Методичні
рекомендації

16.

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

072 «фінанси,
банківська справа та
страхування»
Методичні рекомендації Комплексна курсова
для написання
робота
комплексної курсової
роботи для студентів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

Гривківська С. М.

Методичні
рекомендації

Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
Вид
(автора)
навчальнометодичного
видання
Управління
Управління
Назарова Л. В.,
Навчальний
економічними
економічними
Огієнко А. В.,
посібник
процесами на
процесам на
Порудєєва Т. В.,
підприємстві
підприємствах
Федосова А. О.
Економічний аналіз
Управління
фінансовоекономічною
діяльністю
підприємства
Управління
зовнішніми зносами
Збірник задач
ЕкономікоГуріна О. В.
Практикум
«Економікоматематичні методи Кравченко Л. О.
математичні методи і
і моделі
моделі»
Методичні рекомендації ЕкономікоГуріна О. В.
Методичні
до самостійної роботи
математичні методи Кравченко Л. О.
рекомендації
студентів з курсу
і моделі
«Економікоматематичні методи і
моделі»
Методичні рекомендації ЕкономікоГуріна О. В.
Методичні
до виконання
математичні методи Кравченко Л. О.
рекомендації
індивідуальних
і моделі
навчально-дослідних
завдань з дисципліни
«Економікоматематичні методи і
моделі»
Методичні рекомендації Менеджмент
Гуріна О. В.
Методичні
до самостійної роботи
Федосова А. О.
рекомендації
студентів з курсу
«Менеджмент»

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

№
з/п

1.

Методичні рекомендації
до виконання
індивідуальних
навчально-дослідних
завдань з дисципліни
«Менеджмент»
Методичні рекомендації
для виконання
самостійної роботи
студентів з дисципліни
«Зовнішньоекономічна
діяльність»
Методичні рекомендації
для виконання
самостійної роботи
студентів з дисципліни
«Міжнародна торгівля
послугами»
Методичні рекомендації
для виконання
самостійної роботи
студентів з дисципліни
«Управління
зовнішніми зносами»
Методичні рекомендації
для виконання
самостійної роботи
студентів з дисципліни
«Управління торгівлею
на зовнішніх ринках»
Методичні вказівки до
практичних робіт з
навчальної дисципліни
«Стандарти ЄС в
системі держзакупівель
України»
Навчальний посібник
«Методичне
забезпечення щодо
проведення
внутрішнього аудиту з
менеджменту якості на
підприємстві»
Практикум з
«Управління фінансовоекономічною
діяльністю
підприємства»

Менеджмент

Гуріна О. В.
Федосова А. О.

Методичні
рекомендації

Зовнішньоекономіч
на діяльність

Огієнко А. В.
Назарова Л. В.

Методичні
рекомендації

Міжнародна
торгівля послугами

Огієнко А. В.
Порудєєва Т. В.

Методичні
рекомендації

Управління
зовнішніми зносами

Огієнко А. В.
Назарова Л. В.

Методичні
рекомендації

Управління
торгівлею на
зовнішніх ринках

Огієнко А. В.
Порудєєва Т. В.

Методичні
рекомендації

Стандарти ЄС в
системі
держзакупівель
України

Кравченко Л. О.
Огієнко А. В.

Методичні
вказівки

Управління
виробничою і
підприємницькою
діяльністю

Кравченко Л. О.

Навчальній
посібник

Управління
фінансовоекономічною
діяльністю
підприємства

Федосова А. О.
Назарова Л. В.

Практикум

Кафедра української мови і літератури
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)
Українська література

Історія української

Філатова О. С.

Вид
навчальнометодичного
видання
навчальний

2.
3.

4.

5.
6.

2-ї пол. ХХ ст.:
жанрово-стильові
моделі та ідейнотематичні домінанти
Історія української
літературної мови
Психологія літературної
творчості
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)
Частина 2.
Теорія і практика
редагування
Історія світової
літератури

літератури

посібник

Історія української
літературної мови
Психологія
(Психологія
літературної
творчості)
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Баденкова В. М.

Гінкевич О. В.

навчальнометодичні
рекомендації

Теорія і практика
редагування
Історія світової
літератури

Гузенко С. В.

навчальний
посібник
навчальнометодичний
посібник
навчальнометодичні
рекомендації
навчальнометодичний
посібник
навчальнометодичний
посібник

Бондар Л. О.

Гурдуз А. І.

навчальний
посібник
навчальнометодичні
рекомендації

7.

Загальне мовознавство

Загальне
мовознавство

Зинякова А. А.

8.

Українська ономастика

Українська
ономастика

Корнієнко І. А.

9.

Методика навчання
української
літератури:поточний та
модульний контроль
Літературне
краєзнавство

Методика навчання
української
літератури

Мхитарян О. Д.

Історія української
літератури
(Літературна
Миколаївщина в
європейському
контексті)
Історія української
літератури

Родіонова І. Г.

навчальнометодичні
рекомендації

Романюк Л. М.

навчальнометодичні
рекомендації

10.

11.

№
з/п

1.

2.

3.

Історія української
літератури 70 – 90 –х
рр. ХІХ ст..
Назва видання

Прокаріоти, гриби та
водорості:
лабораторний
практикум
Методичні рекомендації
до виконання
лабораторних робіт з
теорії еволюції
Методичні рекомендації
студентам біологічних
спеціальностей з

Кафедра біології та хімії
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

Вид
навчальнометодичного
видання
Лабораторний
практикум

Екологія водоростей
та грибів

Корольова О. В.

Теорія еволюції

Вичалковська Н. В.

Методичні
рекомендації

Ґрунтознавство з
основами сільського
господарства

Васильєва Т. А.

Методичні
рекомендації
з виконання

4.

виконання
лабораторних робіт
Методичні рекомендації Хімія фізична та
щодо виконання
колоїдна
самостійної роботи

5.

Лабораторний
практикум з хімії
органічної (Частина ІІ)

6.

Методика навчання
Методика навчання Тарасова С. В.
основам здоров’я
основам здоров’я
Методика навчання
Теорія та методика
Тарасова С. В.
екології
навчання екології
Методичні рекомендації Фізіологія людини
Чеботар Л. Д.
щодо виконання
та тварини
самостійних робіт
Методичні рекомендації Радіобіологія
Анасевич Я. М.
до виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Радіобіологія»
Кафедра лабораторної діагностики
Назва видання
Дисципліна
ПІБ викладача
(автора)

7.
8.

9.

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Робочий зошит для
самостійної роботи
студентів біологічних
спеціальностей
Анатомія людини.
Частина ІІ.
Спланхнологія. Залози
внутрішньої секреції
Статистичні методи в
медико-біологічних
дослідженнях
Генетика. Робочий
зошит для виконання
лабораторних робіт для
студентів біологічних
спеціальностей
Методичні рекомендації
до виконання
лабораторних робіт для
студентів біологічних
спеціальностей з
дисципліни «Біологія
постембріонального
розвитку»
Лабораторний
практикум з

Хімія органічна

Ющишина Г. М.
Бабич О. А.

Пасічник М. В.

лабораторних
робіт
Методичні
рекомендації
щодо
виконання
самостійної
роботи
Методичні
вказівки до
лабораторних
робіт
Навчальний
посібник
Навчальний
посібник
Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації

Вид
навчальнометодичного
видання
Робочий
зошит
(видано)

Цитологія

Пшиченко В. В.
Черно В. С.

Анатомія людини.

Черно В. С.

Навчальний
посібник

Основи медичних
знань

Зюзін В. О.

Навчальний
посібник

Генетика

Кучер О. О.

Робочий
зошит

Біологія
Постембріонального
розвитку

Кучер О. О.

Методичні
рекомендації

Біотехнологія

Ларичева О. О.,
Цвях О. О.

Навчальний
посібник

7.

8.

біотехнології
Методичні рекомендації Біохімія фізичних
до лабораторних робіт
вправ
з дисципліни «Біохімія
фізичних вправ»
Методичні рекомендації Анатомія людини
до лабораторних робіт
з дисципліни «Анатомія
людини»

Цвях О. О.

Методичні
рекомендації

Френкель Ю. Д.,
Половенко Л. С.

Методичні
рекомендації

РІШЕННЯ № 3.6.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження дисциплін
вільного вибору студентів І та V курсів на 2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити дисципліни вільного вибору студентів І, V курсів на
2018–2019 н. р., а саме:
1.1. Для студентів І курсу денної форми навчання:
№
з/п
1
2

3

Спеціальність
014 Середня освіта.
014.01 Українська мова і література.
035 Філологія.
035.01 Українська мова та
література.
014 Середня освіта.
014.04 Математика.

4

014 Середня освіта.
014.08 Фізика.

5

123 Комп'ютерна інженерія. 182-ск
група

6

123 Комп'ютерна інженерія. 182
група

7

105 Прикладна фізика та
наноматеріали.

8

113 Прикладна математика.
192-ск група
014 Середня освіта.
014.06 Хімія.

9

Назви вибіркових дисциплін
1. Літературне краєзнавство.
2. Методологія наукових досліджень.
1. Літературне краєзнавство.
1. Інформаційно-комунікаційні технології в
професійній діяльності.
2. Практикум з розв'язання задач.
3. Програмування.
1. Інформаційно-комунікаційні технології в
професійній діяльності.
2. Практикум з розв'язання задач.
3. Програмування.
1. Основи ІТ менеджменту.
2. Системне та прикладне програмне
забезпечення (ч.2 Організація баз даних)
1. Трудове право та підприємницька
діяльність.
2. Системне програмування.
3. Програмна інженерія (Частина 3.
Проектування інтерфейсу користувача).
4. Вища та прикладна математика (Частина 2.
Основи побудови трансляторів).
5. Структури даних та алгоритми.
1. Інформаційно-комунікаційні технології в
професійній діяльності.
2. Практикум з розв'язання задач.
3. Програмування.
1. Програмування. Спеціалізовані мови
програмування.
1. Ботаніка та польова практика з ботаніки.
2. Зоологія та польова практика з зоології.

10
11

12
13

014 Середня освіта.
014.11 Фізична культура.
017 Фізична культура і спорт. 123ск група
017 Фізична культура і спорт. 133
група
014 Середня освіта.
014.03 Історія.

14
15

032 Історія та археологія.
052 Політологія.

16

014 Середня освіта.
014.13 Музичне мистецтво.

18

053 Психологія.

19

013 Початкова освіта.

20

012 Дошкільна освіта.

21

014 Середня освіта.
014.02 Мова і література.
ОП Англійська та друга іноземна
мова (німецька).

22

23

24

25

035 Філологія.
035.041 Германські мови та
література (переклад включно),
перша - англійська.
035 Філологія.
035.041 Германські мови та
література (переклад включно),
перша - англійська.
035 Філологія.
035.043 Германські мови та
література (переклад включно),
перша - німецька.
035 Філологія.
035.10 Прикладна лінгвістика.

071 Облік і оподаткування.
Е-119 ск група

1. Історія фізичної культури.
1. Силовий фітнес.
2. Профілактика спортивного травматизму.
3. Веслувальний спорт.
4. Метрологічний контроль у спорті.
1. Веслувальний спорт.
1. Етнологія (перелік 1).
2. Соціологія (перелік 2).
3. Політологія (перелік 3).
1. Культурологія та світова культура.
1. Культурологія та світова культура.
2. Економічна теорія.
3. Політична культура.
4. Правознавство.
5. Теорія держави і права.
1. Хорознавство.
2. Постановка дитячого музичного
спектаклю.
1. Антропологія, порівняльна та
зоопсихологія.
1. Методика розвитку критичного мислення.
2. Методика реалізації міжпредметних
зв'язків на уроках в умовах інтегрованої
освіти.
1. Методика формування мовленнєвої
особистості дитини-дошкільника.
2. Робота з обдарованими дітьми.
1. Світова література.
2. Практична граматика англійської мови.

1. Практична фонетика першої іноземної
мови (англійська).
1. Практична граматика німецької мови.
2. Вступ до перекладознавства.
1. Мовленнєвий практикум з української
мови.
2. Основи інформаційних та комп’ютерних
технологій.
3. Прикладна графіка, дешифрування та
палеонтологія.
1. Інвестування.
2. Банківська система.
3. Нормативно-правові студії

26

071 Облік і оподаткування.
Е-119 група

27

292 Міжнародні економічні
відносини.
072 Фінанси, банківська справа та
страхування.
Ф-179 ск група
073 Менеджмент.
139 ск група

28

29

30
31

073 Менеджмент.
139 група
051 Економіка.

(Правознавство).
1. Фінанси.
2. Нормативно-правові студії
(Правознавство).
3. Історія економіки та економічної думки.
1. Нормативно-правові студії.
1. Банківська система.
2. Фінансова грамотність.
1. Управління інноваційно-інвестиційним
розвитком.
2. Менеджмент.
1. Нормативно-правові студії.
1. Нормативно-правові студії.

1.2. Для студентів V курсу денної форми навчання:
№
з/п

Спеціальність

Назва вибіркових дисциплін

1

014 Середня освіта.
1. Проблеми української дериватології.
014.01 Українська мова і література. 2. Технологія аналізу художнього твору.

2

035 Філологія.
035.01 Українська мова та
література.

3

014 Середня освіта.
014.04 Математика.

4
5

014 Середня освіта.
014.08 Фізика.
122 Комп'ютерні науки.

6

104 Фізика та астрономія.

7

091 Біологія.
ОП Цитологія та гістологія.

8

091 Біологія.
ОП Лабораторна діагностика.

9

014 Середня освіта.
014.11 Фізична культура.

1. Основи теорії і практики кроскультурної
взаємодії.
2. Курсова робота з теорії мови або
літератури.
1. Математичні методи. Методи математичної
статистики.
2. Математичні методи. Теорія пластин і
оболонок.
1. Спеціальний фізичний практикум.
1. Актуальні проблеми комп'ютерних
технологій.
1. Спецфізпрактикум.
2. Комп'ютерне моделювання у фізиці
полімерів.
1. Спецлабпрактикум з експериментальної
оперативної хірургії.
2. Великий лабораторний практикум з
гістологічної техніки.
1. Об'ємний аналіз.
2. Гістоструктурний аналіз та діагностика.
3. Великий діагностичний лабораторний
практикум.
1. Лікарсько-педагогічний контроль студентів
ЗВО.
2. Документація та діловодство викладача
ЗВО.
3. Маркетинг фізичної культури в системі
освіти.
4. Моніторинг функціонального стану у

процесі занять фізичної культури і спорту.
10

014 Середня освіта.
014.03 Історія.

11

032 Історія та археологія.
ОП Етнологія.

12
13
15

032 Історія та археологія.
ОП Археологія.
052 Політологія.
014 Середня освіта.
014.13 Музичне мистецтво.
053 Психологія.

17

016 Спеціальна освіта.
ОП Логопедія. Спеціальна
психологія.
013 Початкова освіта.

18

012 Дошкільна освіта.

19

035 Філологія.
035.041 Германські мови та
література (переклад включно),
перша - англійська. ОП Переклад.

20

014 Середня освіта.
014.02 Мова і література.
ОП Англійська мова та література.
035 Філологія.
035.043 Германські мови та
література (переклад включно),
перша - німецька. ОП Німецька
мова і література.
035 Філологія.
035.10 Прикладна лінгвістика.

16

21

22

1. Актуальні проблеми історії України.
2. Новітня історіографія історії України.
3. Україна в національно-визвольній боротьбі
1914-1921 рр.
1. Історія музеїв і музейної справи.
2. Міграційні процеси: теорія, історія,
сучасність.
1. Наука в історії суспільства.
2. Історіографія археологічних досліджень.
1. Регіональна політика.
2. Політичний піар.
1. Інноваційні технології викладання
музично-педагогічних дисциплін.
1. Генетична психологія.
2. Психологія творчості.
3. Психологія батьківства.
4. Психологічні проблеми людини у
віртуальному просторі.
5. Соціально-психологічна робота у
пенітенціарних установах.
1. Психолого-педагогічні основи корекційновиховної роботи.
2. Порівняльна педагогіка.
1.Формування медіакультури вчителя
початкової школи.
2. С/К Методика ситуаційного навчання у
підготовці майбутніх учителів початкової
школи.
1. Технології роботи гувернера.
2. Комп'ютерні дитячі ігри в ДНЗ.
1. Переклад англомовної технічної
документації.
2. Переклад громадсько-політичної
літератури першої іноземної мови.
3. Методологія та організація
перекладознавчих досліджень.
4. Жанрові теорії перекладу.
1. Сучасні теорії лінгвістики.
2. Академічне писемне мовлення.
1. Теорія перекладу.
2. Переклад технічної літератури.

1. Технології масмедійної комунікації (PR
технології в системі комунікації).
2. Компаративна лінгвістика та
лінгвофілософія.
3. Корпусна лінгвістика.
4. Теорія та практика стилістичного
редагування текстів.

23

24

25

26

014 Середня освіта.
014.02 Мова і література.
ОП: Російська мова та література.
071 Облік і оподаткування.

292 Міжнародні економічні
відносини.
ОП Міжнародні економічні
відносини: міжнародна економіка.
072 Фінанси, банківська справа та
страхування.

27

073 Менеджмент.

28

051 Економіка.
ОП Управління персоналом і
економіка праці.

1. Сучасні аспекти лінгвістики.
2. Лінгвотекстологія.
1. Фінансовий аналіз.
2. Облік зовнішньоекономічної діяльності.
3. Судово-бухгалтерська експертиза.
4. Інноваційний розвиток підприємств.
1. Управління результативністю в
міжнародному бізнесі.
2. Торгова політика та комерційна
дипломатія.
1. Банківське регулювання та нагляд.
2. Фінансова безпека суб'єктів
господарювання.
3. Аналіз банківської діяльності.
4. Фінансовий контролінг.
5. Глобальна економіка.
1. Управління конкурентоспроможністю та
міжнародний маркетинг.
2. Міжнародна торгівля послугами.
1. Управління результативністю в
міжнародному бізнесі.
2. Торгова політика та комерційна
дипломатія.

2. Завідувачам
випускових
кафедр
та
науково-педагогічним
працівникам, за якими закріплено обрані студентами дисципліни, до
01.10.2018 р. надати до навчально-методичного відділу робочі та навчальні
програми дисциплін.
РІШЕННЯ № 3.7.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження переліку та
вартості платних послуг Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського в 2018–2019 н. р. (курси, понад обсяги, встановлені
навчальними планами, для студентів денної форми навчання),
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити перелік курсів, понад обсяги, встановлені навчальними
планами, для студентів денної форми навчання згідно рапортів деканів
1.1. Факультет фізичного виховання та спорту
- баскетбол
- волейбол
- міні-футбол
1.2.Факультет економіки
- підприємництво та підприємницька компетентність
- управління бізнес проектами та проектна діяльність
- контролінг в системі управління підприємством
- іноземна мова (англійська)
1.3.Факультет іноземної філології
- французька мова
- німецька мова
1.4. Кафедра лабораторної діагностики
- латинська мова

- хімічний аналіз природної підземної стічної та питної води
- хімічний аналіз якості харчових продуктів
- іноземна мова
1.5. Затвердити вартість курсів понад обсяги, встановлені навчальними
планами, для студентів денної форми навчання у розмірі 1350 грн. за
60 годин.
2. З метою підготовки до вступу у магістратуру у 2019 році затвердити
перелік курсів, понад обсяги, встановлені навчальними планами, для
студентів ІІІ-ІV курсів денної форми навчання усіх спеціальностей
університету:
- предметно-інтегрований курс англійської мови;
- предметно-інтегрований курс німецької мови.
2.1. Затвердити вартість курсів «Предметно-інтегрований курс
англійської мови» та «Предметно-інтегрований курс німецької мови» у
розмірі 3990 грн. за 180 годин. Термін проведення – 6 місяців.
РІШЕННЯ № 3.8.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін та
доповнень до Положення про студентське самоврядування Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Враховуючи зміни в структурі університету та рішення студентської
ради університету (протокол № 22 від 24.09.2018 р.), затвердити зміни в
Положенні про студентське самоврядування Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського, а саме:
1. Внести поняття «випускова кафедра, яка має автономію» і
«коледж» в Положення про студентське самоврядування Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського та викласти Розділ 6.
«Студентське самоврядування на факультетах (в інституті) / випускових
кафедрах, які мають автономію / коледжі» п. 6.16 у такій редакції:
6.16. Студентська рада факультету (інституту) / коледжу створюється із
9 осіб. Студентська рада випускової кафедри, яка має автономію,
створюється із 5 осіб.
РІШЕННЯ № 3.9.

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію кандидатів на
призначення стипендії міського голови та міської ради студентам
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Враховуючи рішення студентської ради університету (протокол № 22
від 24.09.2017 р.), затвердити кандидатури студентів для призначення
стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, а саме:
1. Чернявську Дар’ю Юріївну, студентку ІІІ курсу факультету іноземної
філології спеціальності 035.04 «Германські мови та літератури
(переклад включно)».

2. Папкову Маргариту Максимівну, студентку ІІ курсу факультету
іноземної філології спеціальності 035.04 «Германські мови та
літератури (переклад включно)».
3. Дзудзела Михайла Миколайовича, студента VI курсу механікоматематичного факультету спеціальності 014.08 «Середня освіта
(Фізика)».
РІШЕННЯ № 3.10.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Плану
військово-патріотичного виховання студентів Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського на 2018–2019 н. р.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Затвердити План військово-патріотичного виховання студентів
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на
2018–2019 н. р.
РІШЕННЯ № 3.10.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітньопрофесійної програми «Середня освіта (Англійська мова та друга іноземна
(російська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю:
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) з підготовки іноземців та осіб
без громадянства, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, кваліфікації: бакалавр освіти,
вчитель англійської та російської мов та навчального плану підготовки здобувачів
вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня
освіта (Мова і література(англійська)) з підготовки іноземців та осіб без
громадянства, освітньо-професійної програмою «Середня освіта (Англійська мова
та друга іноземна (російська))», денна форма навчання, термін навчання 3 роки
10 місяців.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити освітньо-професійну програму «Середня освіта (Англійська
мова та друга іноземна (російська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
за спеціальністю: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) з підготовки
іноземців та осіб без громадянства, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, кваліфікації:
бакалавр освіти, вчитель англійської та російської мов.
2.Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і
література(англійська)) з підготовки іноземців та осіб без громадянства, освітньопрофесійної програмою «Середня освіта (Англійська мова та друга іноземна
(російська))», денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців.

