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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників (завідувачів 

кафедр лабораторної діагностики; біології та хімії; германської 

філології та перекладу) та директора бібліотеки Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідають: Овчаренко А. В., перший проректор, голова конкурсної комісії; 

Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.      

Готує: конкурсна комісія університету.  

Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор. 

2. Різне. 

2.1. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Філологічні науки (літературознавство)» № 2 (22), листопад 2018 р.  

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.2. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки» № 3 (62), вересня 2018 р. Том 1, Том 2. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.3. Внесення змін та доповнень до складу постійно діючої комісії з 

наукової роботи та трансферу технологій.  

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.4. Затвердження Порядку формування плану роботи університету в 

сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.  

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.5. Рекомендації до друку навчально-методичних праць науково-

педагогічних працівників університету. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 

2.6. Затвердження змін та доповнень до Положення про відділ 

міжнародних зв’язків та академічної мобільності Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Абламська О. В., фахівець відділу міжнародних зв’язків та 

академічної мобільності. 

2.7. Затвердження Ліцензійної справи щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки іноземців та осіб 

без громадянства за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) освітньо-професійна 

програма Російська мова та друга іноземна (англійська) галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 



Готують: Абламська О. В., керівник проектної групи; Данік Н. В., 

керівник відділу ліцензування та акредитації. 

2.8. Затвердження Ліцензійної справи щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки іноземців та осіб 

без громадянства за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітньо-професійна 

програма Англійська мова та друга іноземна (російська) галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готують: Баркасі В. В., керівник проектної групи; Данік Н. В., керівник 

відділу ліцензування та акредитації. 

2.9. Затвердження освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю: 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), за предметною спеціальністю: 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)», кваліфікації: вчитель біології та здоров’я людини та 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня освіта, за предметною 

спеціальністю: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», денна форма 

навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.10. Затвердження освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю: 

014 Середня освіта (Інформатика), за предметною спеціальністю: 014.09 Середня 

освіта (Інформатика), галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, кваліфікації: вчитель 

інформатики та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка, за спеціальністю Середня освіта (Інформатика), за 

предметною спеціальністю: 014.09 Середня освіта (Інформатика), освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Інформатика)», денна форма навчання, 

термін навчання 3 роки 10 місяців. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.11. Інформація стосовно підготовки документів про заходи щодо 

роботи університету в умовах воєнного стану в Україні.   

Доповідає: Будак В. Д., ректор університету. 

 



РІШЕННЯ № 1. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо обрання за конкурсом 

науково-педагогічних працівників (завідувачів кафедр лабораторної 

діагностики; біології та хімії; германської філології та перекладу) та 

директора бібліотеки Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, шляхом таємного голосування, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. За результатами таємного голосування вважати обраною Майстренко 

Мирославу Іллівну на посаду завідувача кафедри германської філології та 

перекладу. 

2. За результатами таємного голосування вважати обраним Рожкова 

Ігоря Миколайовича на посаду завідувача кафедри біології та хімії. 

3. За результатами таємного голосування вважати обраним Зюзіна 

Віктора Олексійовича на посаду завідувача кафедри лабораторної 

діагностики. 

4. За результатами таємного голосування вважати не обраною 

Мельникову Наталю Євгенівну на посаду директора бібліотеки 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

5. За результатами таємного голосування вважати обраною Корольову 

Тетяну Діонісіївну на посаду директора бібліотеки Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

РІШЕННЯ № 2.1. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 

збірника наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки 

(літературознавство)» № 2 (22), листопад 2018 р.  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Включити до редакційної колегії збірника наукових праць Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)» Коч Наталю 

Володимирівну, доктора філологічних наук, професора. 

2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Філологічні науки (літературознавство)» № 2 (22), листопад 2018 р.  

3. На звороті титульного аркуша збірника наукових праць необхідно 

вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 9 від 29.11.2018 р.)». 

4. Контрольні примірники збірника наукових праць надати до наукової 

бібліотеки Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського 

 

РІШЕННЯ № 2.2. 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 

збірника наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» № 3 (62), 

вересня 2018 р. Том 1, Том 2. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки» № 3 (62), вересня 2018 р. Том 1, Том 2.  

2. На звороті титульного аркуша збірника наукових праць необхідно 

вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 9 від 29.11.2018 р.)». 

3. Контрольні примірники збірника наукових праць надати до наукової 

бібліотеки Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

РІШЕННЯ № 2.3. 

Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін та доповнень до 

складу постійно діючої комісії з наукової роботи та трансферу технологій.  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Відповідно до рапорту Ситченка А. Л., проректора з науково-

педагогічної роботи, заяви Арістової Л. С., члена постійно діючої комісії з 

наукової роботи та трансферу технологій внести такі зміни до складу 

постійно діючої комісії з наукової роботи та трансферу технологій: 

1. Внести до наказу МНУ імені В. О. Сухомлинського від 09.10.2018 р. 

№ 354 «Про постійно діючі комісії» такі зміни:  

1.1. Увести до складу постійно діючої комісії з наукової роботи та 

трансферу технологій (п. 4.1. наказу) таких науково-педагогічних 

працівників:  

- ПАСІЧНИК МАРІЮ ВАЛЕРІЇВНУ, доктора філософії в галузі хімічної 

та біоінженерії, доцента кафедри біології та хімії;  

- БІЛЮК ОЛЕНУ ГЕННАДІЇВНУ, доктора філософії в галузі освіти, 

доцента кафедри спеціальної освіти.  

1.2. Вивести зі складу постійно діючої комісії з наукової роботи та 

трансферу технологій (п. 4.1. наказу) таких науково-педагогічних 

працівників:  

- АРИСТОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГІЇВНУ, доктора філософії в галузі 

освіти, доцента, доцента кафедри музичного мистецтва.   

2. Скасувати дію наказу МНУ імені В. О. Сухомлинського 19.11.2018 р. 

№ 412 «Про внесення змін до наказу від 09.10.2018 № 354». 
 

РІШЕННЯ № 2.4. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Порядку 

формування плану роботи університету в сферах наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Порядок формування плану роботи університету в сферах 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та оприлюднити його 

на сайті університету.  

2. Постійно діючої комісії з наукової роботи та трансферу технологій та 

Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи внести відповідні 

пропозиції та доповнення до Порядку формування плану роботи 

університету в сферах наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності. 



 

РІШЕННЯ № 2.5. 

Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до друку 

навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників 

університету. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендація до друку навчального посібника «Короткі лекції із 

статистичної фізики», автор: Поживатенко В. В. 

Рішення: 

1. Рекомендувати до друку за кошти автора з грифом «Рекомендовано 

вченою радою Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського як навчальний посібник для студентів закладів 

вищої освіти «Короткі лекції із статистичної фізики», автор: 

Поживатенко В. В. 

2. На звороті титульного аркуша навчального посібника необхідно 

вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 9 від 29.11.2018 р.)». 

3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової 

бібліотеки Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

2. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Історія та 

культура України», автор-укладач: Ревенко В. В. 

Рішення: 

1. Рекомендувати до друку за кошти авторів-укладачів з грифом 

«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського як навчально-методичний посібник для студентів 

закладів вищої освіти «Історія та культура України», автор-укладач: 

Ревенко В. В. 

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника 

необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 9 від 

29.11.2018 р.)». 

3. Контрольні примірники навчально-методичного посібника надати до 

наукової бібліотеки Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

3. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Основи 

цивільного та сімейного права України», автор-укладач: Дмитрук І. М. 

Рішення: 

1. Рекомендувати до друку за кошти автора-укладача з грифом 

«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського як навчально-методичний посібник для студентів 

закладів вищої освіти «Основи цивільного та сімейного права України», 

автор-укладач: Дмитрук І. М. 

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника 

необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського 



національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 9 від 

29.11.2018 р.)». 

3. Контрольні примірники навчально-методичного посібника надати до 

наукової бібліотеки Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

4. Рекомендація до друку навчального посібника «Методика навчання хімії», 

автори-укладачі: Гаркович О. Л., Пасічник М. В., Ющишина Г. М. 

Рішення: 

1. Рекомендувати до друку за кошти авторів-укладачів з грифом 

«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського як навчальний посібник «Методика навчання 

хімії», автори-укладачі: Гаркович О. Л., Пасічник М. В., Ющишина Г. М. 

2. На звороті титульного аркуша навчального посібника необхідно 

вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 9 від 29.11.2018 р.)». 

3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової 

бібліотеки Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.6. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін та 

доповнень до Положення про відділ міжнародних зв’язків та академічної 

мобільності Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Відповідно до пункту 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187») та на виконання рішення вченої ради 

університету від 29.11.2018 р. (протокол № 9): 

1. Внести такі зміни та доповнення до Положення про відділ міжнародних 

зв’язків та академічної мобільності Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського: 

1.1. Додати пункт 2.14 до розділу 2. Основні напрями діяльності, а саме: 

«Надання разом з іншими підрозділами університету послуг, 

пов’язаних із навчанням іноземних громадян та осіб без 

громадянства за акредитованими  спеціальностями.» 

1.2. Додати  до розділу 4. Функціональні обов’язки такі пункти: 

Пункт 4.11. Організаційне забезпечення навчання іноземних громадян та 

осіб без громадянства за акредитованими  спеціальностями та 

підготовки іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти 

України: 

– проведення рекламно-інформаційної кампанії щодо залучення 

іноземних громадян на навчання до Університету; 



– встановлення контактів з вітчизняними та іноземними 

юридичними і фізичними особами, представниками  закладів 

освіти іноземних держав з метою організаційно-правової 

підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в 

Університеті; 

– оформлення запрошень на навчання іноземців та осіб без 

громадянства; 

– контроль прийому на навчання в Університет іноземних 

громадян та осіб без громадянства. 

– доведення до відома іноземних студентів чинних нормативних 

документів, які регламентують навчання в Україні іноземних 

громадян; 

– контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні 

громадяни при вступі і зарахуванні до університету згідно 

чинного законодавства; 

– контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, 

контрактів з іноземними студентами, документів, які 

супроводжують навчання іноземних громадян. 

Пункт 4.12. Паспортно-візова робота з іноземними громадянами, які 

прийняті на навчання до університету: 

– забезпечення своєчасного оформлення документів в 

установленому порядку на подовження терміну перебування 

іноземних громадян в Україні, пересування іноземних громадян 

по території України: 

– ведення обліку іноземних громадян та надання відповіді на 

запити МВС про їх перебування і навчання у різні інстанції; 

– спільно з управлінням Державної міграційної служби України в 

Миколаївській області роз’яснювання прав, свобод і обов’язків 

під час перебування в Україні, інформування про порушення, 

якщо останні мають місце; 

– своєчасне надання інформації про відрахування іноземних 

громадян та про скорочення терміну їх перебування у країні. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.7. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Ліцензійної 

справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти щодо підготовки іноземців та осіб без громадянства за першим 

(бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і 

література (російська)) освітньо-професійна програма Російська мова та 

друга іноземна (англійська) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним 

обсягом освітньої послуги 200 осіб. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Ліцензійну справу щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки іноземців та осіб 

без громадянства за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) освітньо-професійна 



програма Російська мова та друга іноземна (англійська) галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.8. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Ліцензійної 

справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти щодо підготовки іноземців та осіб без громадянства за першим 

(бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) освітньо-професійна програма Англійська мова та 

друга іноземна (російська) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним 

обсягом освітньої послуги 200 осіб. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Ліцензійну справу щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки іноземців та осіб 

без громадянства за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітньо-професійна 

програма Англійська мова та друга іноземна (російська) галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.9. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю: 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини), за предметною спеціальністю: 014.05 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 

кваліфікації: вчитель біології та здоров’я людини та навчального плану 

підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, за 

спеціальністю 014 Середня освіта, за предметною спеціальністю: 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), освітньо-професійної 

програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», денна форма 

навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити освітньо-професійної програму «Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за 

спеціальністю: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), за 

предметною спеціальністю: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини), галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійної програми 

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», кваліфікації: вчитель 

біології та здоров’я людини. 

2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня освіта, за 

предметною спеціальністю: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини), освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)», денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців.  



РІШЕННЯ № 2.10. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю: 014 Середня освіта 

(Інформатика), за предметною спеціальністю: 014.09 Середня освіта 

(Інформатика), галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, кваліфікації: вчитель 

інформатики та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка, за спеціальністю Середня освіта (Інформатика), 

за предметною спеціальністю: 014.09 Середня освіта (Інформатика), 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)», денна 

форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити освітньо-професійну програму «Середня освіта 

(Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за 

спеціальністю: 014 Середня освіта (Інформатика), за предметною 

спеціальністю: 014.09 Середня освіта (Інформатика), галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка, кваліфікації: вчитель інформатики. 

2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, за спеціальністю Середня освіта 

(Інформатика), за предметною спеціальністю: 014.09 Середня освіта 

(Інформатика), освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(Інформатика)», денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 

РІШЕННЯ № 2.11. 

Заслухавши та обговоривши інформацію стосовно підготовки 

документів про заходи щодо роботи університету в умовах воєнного стану в 

Україні.   

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Керівникам структурних підрозділів, деканам факультетів, 

студентської раді університету, профспілковим організаціям співробітників 

та студентів підготувати документи про роботу в період військового стану 

відповідно до Закону України від 26 листопада 2018 року № 2630-VIII «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні». 

2. Провідному фахівцю з питань цивільного захисту Попелишко О. М., 

розробити зміни та доповнення до заходів переведення функціональної 

підсистеми навчання студентів діям у надзвичайних ситуаціях та ввести в 

дію плани цивільного захисту на особливий період. 

3. Керівникам структурних підрозділів, деканам факультетів, 

студентської раді університету, профспілковим організаціям співробітників 

та студентів врахувати інформацію лекції «Першочергові дії студентів та 

співробітників університету в разі оголошення воєнного стану, загрози 

виникнення пожежі або терористичних актів», проведеної 28 листопада 

2018 р. Кодимським Вадимом Леонідовичем, викладачем навчально–

методичного центру ЦЗ та БЖД Миколаївської області  для співробітників 

університету та студентів Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  
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