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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про готовність кафедр та деканату історичного факультету до 2018–2019 н. р.
Доповідають: керівник та завідувачі кафедр історичного факультету;
Овчаренко А. В., перший проректор, голова кадрової комісії.
Готують: керівник та завідувачі кафедр історичного факультету;
кадрова комісія.
2. Різне.
2.1. Затвердження Положення про діяльність кафедр української мови і
літератури, лабораторної діагностики, біології та хімії Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського на засадах
автономії.
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.2. Інформація про реконструкцію навчального корпусу № 4.
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор з адміністративно-господарчої
роботи.
2.3. Про готовність кафедри соціальної роботи до 2018–2019 н. р.
Доповідають: Кузнецова О. А., декан факультету педагогіки та
психології.
2.4. Інформація про організацію роботи кафедр, що діють на засадах
автономії.
Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.5. Інформація про посилення патріотичного виховання дітей та молоді
(відповідно до розпорядження Миколаївської обласної державної
адміністрації від 03.09.2018 р. № 369-р).
Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про готовність кафедр та деканату
історичного факультету до 2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Вважати готовими до 2018–2019 н. р. такі кафедри:
– кафедра історії – випускова;
– кафедра політології – випускова;
– кафедра філософії – міжгалузева.
2. Вивчити пропозиції щодо забезпечення кафедри історії та археології
стосовно виконання навчального навантаження на 2018–2019 н. р.
3. Розглянути кошториси всіх кафедр університету та пропозиції щодо
наповнення спецфонду в 2018–2019 н. р.
Термін виконання:10.09.2018 р. – 14.09.2018 р.

4.Розглянути оптимізацію використання навчальних приміщень,
закріплених за навчальними структурними підрозділами для кожної
кафедри в 2018–2019 н. р.
Термін виконання: 06.09.2018 р. – 08.09.2018 р.
5. Розглянути пропозиції навчальних структурних підрозділів університету
стосовно оптимізації комунальних послуг.

РІШЕННЯ № 2.1.

Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення
про діяльність кафедр української мови і літератури, лабораторної
діагностики, біології та хімії Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського на засадах автономії,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Затвердити Положення про діяльність кафедр української мови і
літератури, лабораторної діагностики, біології та хімії Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського на засадах автономії.
РІШЕННЯ № 2.2.

Заслухавши та обговоривши питання стосовно інформації про
реконструкцію навчального корпусу № 4,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Виготовити проектно-кошторисну документацію та затвердити в
Міністерстві освіти і науки України титул на виконання проектно-вишукувальних
робіт по об’єкту «Реконструкція будівлі навчального корпусу № 4 МНУ
імені В. О. Сухомлинського за адресою: вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв,
Миколаївської області. Перший та другий пускові комплекси».
Термін виконання: 2018 р.
2. Виконати роботи по об’єкту «Реконструкція будівлі навчального корпусу
№ 4 МНУ імені В. О. Сухомлинського за адресою: вул. Нікольська, 24,
м. Миколаїв, Миколаївської області. Перший пусковий комплекс».
Орієнтовний термін виконання: 2019–2020 рр.
3. Виконати роботи по об’єкту «Реконструкція будівлі навчального корпусу
№ 4 МНУ імені В. О. Сухомлинського за адресою: вул. Нікольська, 24,
м. Миколаїв, Миколаївської області. Другий пусковий комплекс.».
Орієнтовний термін виконання: 2021–2022 рр.
РІШЕННЯ № 2.3.

Заслухавши та обговоривши питання про готовність кафедри
соціальної роботи до 2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Інформацію про готовність кафедри соціальної роботи до 2018–2019 н. р.
взяти до відома.

РІШЕННЯ № 2.4.

Заслухавши та обговоривши інформацію про організацію роботи
кафедр, що діють на засадах автономії,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Філатовій О. С., завідувачу кафедри української мови і літератури;
Черно В. С., завідувачу кафедри лабораторної діагностики; Корольовій О. В.,
завідувачу кафедри біології та хімії:
1.1. Забезпечити повний обсяг організаційної, навчальної, наукової та
методичної роботи з реалізації освітнього процесу, перебираючи на себе
основні функції деканату.
1.2. Забезпечити виконання навчальних планів та програм навчальних
дисциплін (за самостійно складеним розкладом).
1.3. Здійснювати контроль за якістю викладання навчальних
дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.
2. Закріпити за кафедрами аудиторії наступним чином: кафедра
української мови і літератури – 01.302; 01.304; 01.307; 01.314; 01.315; 01.319;
01.321; 01.221; кафедра лабораторної діагностики – 11.200; 11.201; 11.202;
11.207; 11.209 (спільно з коледжем); 11.306; 11.311 (спільно з кафедрою
біології та хімії); 11.312; 11.312/1; 11.211; 11.212; 11.213 (спільно з
коледжем); 11.222; 11.223 (спільно з коледжем); 11.224; 11.224/1; 11.226;
11.225 (спільно з коледжем); 11.227; кафедра біології та хімії – 11.228;
11.231; 11.233; 11.313; 11.315; 11.308; 11.310; 11.208; 11.214 (спільно з
коледжем); 11.215 (спільно з коледжем); 11.217; 11.219; 11.221; 11.223
(спільно з коледжем); 11.225 (спільно з коледжем); 11.311 (спільно з
кафедрою лабораторної діагностики).
3. Створити комісії з передачі документації деканатів і окремих
кафедр та технічного обладнання в такому складі:
3.1. Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія), 014.06 Середня
освіта (Хімія) (Чеботар Л. Д. – здає; Корольова О. В. – приймає):
1) Васильєва Т. А. – доцент кафедри біології та хімії;
2) Ющишина Г. М. – доцент кафедри біології та хімії;
3) Тищенко І. М. – інспектор навчального відділу;
4) Смаглі Т. А. – бухгалтер.
3.2. Спеціальність 091 Біологія (Чеботар Л. Д. – здає; Черно В. С. –
приймає):
1) Кучер О. А. – доцент кафедри лабораторної діагностики;
2) Пщиченко В. В. – доцент кафедри лабораторної діагностики;
3) Тищенко І. М. – інспектор навчального відділу;
4) Смаглі Т. А. – бухгалтер.
3.3. Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і
література), 035.01 Філологія (Українська мова і література) (Гузенко С. В. –
здає; Філатова О.С. – приймає):
1) Баденкова В. М. – доцент кафедри української мови та літератури;
2) Романюк Л. М.- доцент кафедри української мови та літератури;
3) Жайворонок О. В. – інспектор навчального відділу;
4) Смаглі Т. А. – бухгалтер.
3.4. Спеціальність 014.02 Середня освіта (Російська мова і література), 035.10
Філологія (Прикладна лінгвістика) (Гузенко С. В. – здає; Мороз Т.О. – приймає):

1) Бабій Ю. Б. – доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики;
2) Каленюк С. О. – доцент кафедри загальної та прикладної
лінгвістики;
3) Клюкіна Н. І. – ст. інспектор навчального відділу;
4) Смаглі Т. А. – бухгалтер.
4. Гузенко С. В. та Чеботар Л. Д. до 11.09.2018 р. передати до архіву
документи тривалого зберігання.
5. Комісії з передачі документації деканатів і окремих кафедр та
технічного обладнання здійснити передачу та надати акти передачі до
11.09.2018 р. до бухгалтерії (1 примірник) та до навчального відділу
(1 примірник).
РІШЕННЯ № 2.5.

Заслухавши
та
обговоривши
патріотичного виховання дітей та молоді,

інформацію

про

посилення

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

З метою виховання громадянина-патріота України, формування у дітей
та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах відваги і
звитяги, виявлених захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби
за незалежність і цілісність держави, вшанування патріотизму і мужності
борців із зовнішньою агресією:
1. Керівникам навчальних структурних підрозділів надати до
12.09.2018 р. в електронному вигляді до канцелярії план заходів
структурного підрозділу на 2018–2019 н. р. із патріотичного виховання
студентів.
2. Керівникам навчальних структурних підрозділів розпочинати щодня о
08:35 навчальні заняття виконанням Державного Гімну України з
дотриманням Рекомендацій щодо порядку використання державної
символіки в навчальних закладах України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 07 вересня 2000 року № 439.
3. Керівникам навчальних структурних підрозділів вшановувати
хвилиною мовчання пам’ять загиблих за незалежність та цілісність нашої
держави в обов’язковому порядку при проведенні урочистих заходів в
університеті та його структурних підрозділах.
4. Даниленко В. Л., проректору з адміністративно-господарчої роботи.
забезпечити використання технічних засобів для відтворення аудіозапису
Державного Гімну України у межах всього університету та окремих
аудиторій.

