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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Організація вступної кампанії 2019 року.

Доповідають: Овчаренко А. В.,  перший  проректор;  Василькова Н. І.,
проректор  із  науково-педагогічної  роботи;  Ситченко А. Л.,  проректор  із
науково-педагогічної роботи.
Готують: керівники навчальних структурних підрозділів.

2. Різне.
2.1. Затвердження функціональних обов’язків відповідального за освітньо-

науковий процес на кафедрі української мови і літератури. 
Доповідають: Філатова О. С.,  завідувач  кафедри  української  мови  і

літератури; Овчаренко А. В., перший проректор.
2.2. Затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-

педагогічних  працівників  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.
2.3. Затвердження Положення про фаховий інноваційний проект. 
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.4. Затвердження  Положення  про  Книгу  Пошани  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.5. Рекомендація  до  друку  монографії  «Реабілітація  студентів  після

спортивних травм і захворювань», автори: Тіхоміров А. І., Тупєєв Ю. В.
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.6. Рекомендація до друку монографії «Концепція техніки рухових дій

вільного  стилю  з  використанням  комп’ютерних  мультимедіа-технологій»,
автор: Тупєєв Ю. В.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.7. Рекомендація  до  друку  наукового  журналу  «Геометричне

моделювання та інформаційні технології», № 2 (6), жовтень 2018 р.
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.8. Затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів, докторанта І

року навчання та тем дисертаційних досліджень.
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує:  постійно  діюча  комісія  з  наукової  роботи  та  трансферу

технологій;  Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень.
2.9. Інформація про День відкритих дверей у розрізі спеціальностей.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: Шапошникова Ю. Г., керівник відділу із підготовки до вступу в ЗВО.
2.10. Інформація про відключення від опалення навчального корпусу № 4.
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи.
2.11. Інформація  про  сайти  університету  та  навчальних  структурних

підрозділів.



Доповідають: Кузнецова О. А., голова комісії з контрольно-моніторингової
діяльності;  Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної  роботи;
Левенець К. О., фахівець першої категорії зв’язків з громадськість та пресою.

2.12. Презентація системи «Деканат».
Доповідає: Умрихін  І. М., керівник Центру тестування.

Відзначили  що  на  Х  Міжнародній  виставці  «Інноватика  в  сучасній
освіті – 2018» м. Київ 23-25 жовтня 2018 р.:

Миколаївський  національний  університет  імені  В. О. Сухомлинського
удостоєний почесного звання «Лідер інновацій в освіті» (що вище золотої медалі)
та нагороджений відповідним Дипломом та пам`ятним знаком (завдяки поданому
на виставку інноваційному проекту Якименко С. І.).

За  програмою  роботи  виставки  авторами  проекту  Якименко  Світланою
Іванівною,  Іванець  Наталією  Володимирівною,  Дрозд  Оленою  Володимирівною
проведений  воркшоп  на  тему:  «Створення  сучасного  освітнього  середовища  та
реалізація  програмного  забезпечення  в  умовах  упровадження  інтегрованої
особистісно-орієнтованої технології». 

Миколаївський  національний  університет  імені  В. О. Сухомлинського
нагороджено  заохочувальним  дипломом  за  активну  участь  і  презентацію
інноваційних технологій навчання (за участь у виставковій діяльності третій раз
поспіль  Манькусь  Ірини  Володимирівни,  Дінжоса  Романа  Володимировича,
Недбаєвської Людмили Степанівни).

Додатково висвітлили здобутки науково-педагогічного персонау університету, а саме:
ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2017»  

м. Київ 24-26 жовтня 2017 р.
За програмою роботи виставки авторами проектів був проведений круглий стіл: Формування

інноваційної  свідомості  у  майбутніх  педагогів»,  що  засвідчено  отриманими  сертифікатами.
Перемогу  МНУ  імені  В. О. Сухомлинського  здобув  у  номінації  «Інновації  в  підготовці  та
перепідготовці  педагогічних кадрів і  їх  адаптації  до нових вимог Нової  української  школи» за
проект  «Становлення  мовленнєвотворчої  особистості  майбутніх  вихователів  в  умовах  Нової
української  школи» (Автори проекту: Трифонова О. С.,  д.п.н.,  проф.,  Кардаш І. М.,  д.  філос.  в
галузі освіти, доц.,  Курчатова А. В.,  д. філос. в галузі освіти, доц.,  Лісовська Т. А.,  д. філос. в
галузі  освіти,  доц.,  Соколовська  О. С.,  д.  філос.  в  галузі  освіти,  доц.,  Тесленко С. О.,  викл.) -
Диплом Лауреата І ст. та золота медаль.

На виставку подавалися три проекти в трьох номінаціях.  Автори проектів: Солодка  А. К.,
Мороз Т. О., Дем’яненко О.  Є., Трифонова О. С., Кардаш І. М., Курчатова А. В., Лісовська Т. А.,
Соколовська О. С., Тесленко С. О., Манькусь І. В., Дінжос Р. В.; Недбаєвська Л. С.

VІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» м. Київ 25-27 жовтня 2016 р.ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» м. Київ 25-27 жовтня 2016 р.
Під  час  форуму  авторами  поданих  проектів  був  проведений  круглий  стіл  «Інноваційні

технології  підготовки  фахівця  до  розбудови  нової  української  школи».  МНУ  імені
В. О. Сухомлинського  отримав  перемогу  в  номінації  «Соціальне  партнерство  в  контексті
модернізації  національної  освіти»  за  проект  «Відкритий  освітній  проект  «Крок  до  науки»»
(Автори проекту: Манькусь І. В., к.п.н., доц. кафедри фізики, Дінжос Р. В., к.ф-м.н., доц. кафедри
фізики, Недбаєвська Л. С., к.п.н., доц. кафедри фізики) – Диплом Лауреата І ступеня та медаль
І ступеня.

На  виставку  подавались  4  проекти  в  4  номінаціях.  автори  проектів  –  Старєва А. М.,
Савінова Н. В., Дінжос Р. В., Манькусь І. В., Мироненко Т. П.

VІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» м. Київ 25-27 жовтня 2016 р.ІІ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2015» 
м. Київ 20-22 жовтня 2015 р.

На першому Національному виставковому конкурсі «Видатні науково-практичні досягнення в
освіті»  у  номінації  «Електронний  освітній  ресурс»  перемогу  отримала  робота:  «Електронний



освітній  ресурс  формування  іншомовної  компетентності  здобувачів  вищої  освіти».  Керівник
авторського колективу: Самойленко О. М., д.п.н., доц.

Диплом Лауреата І ступеня та медаль І ступеня одержав МНУ імені В. О. Сухомлинського
за проект «Міжнародна наукова співпраця кафедри археології та всесвітньої історії з організації
археологічних  досліджень»  в  номінації  Інновації  у  розвитку  науково-дослідної  співпраці  з
міжнародними спільнотами, установами та закладами освіти. Автори проекту: Господаренко О. В.,
Горбенко К. В., Ласінська М. Ю., Смирнов О. І., Філатов Д. В.

На виставку подавались вісім проектів. Автори проектів: – Євдокимова Н.О., Дроботун О.С.,
Задіранова Г. В.,  Господаренко О. В.,  Горбенко К. В.,  Ласінська М. Ю.,  Смирнов О. І.,
Філатов Д. В.,  Самойленко О. М.,  Ручинська Н. С.,  Якименко С.І.,  Карсканова С. В.,
Савінова Н. В., Султанова Н. В., Короткова О. М., Курчатова А. В.

VІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» м. Київ 25-27 жовтня 2016 р.І Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2014» 
м. Київ 21-23 жовтня 2014 р.

Учасники: Євдокимова Н. О., Бриндак А. А., Шевченко В. В., Горбенко К. В., Смирнов О. І.,
Філатов Д. В., Господаренко О. В., Ласінська М. Ю.

Диплом Лауреата І ступеня і Золота медаль переможця в номінації «Інноваційні технології
професійної  діяльності  працівників  психологічної  служби»  за  проект  «Психологічна  служба
університету» . Автор проекту - Євдокимова Н. О.

VІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» м. Київ 25-27 жовтня 2016 р. Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014» м. Київ 18-20 березня 2014 р.
Експозиція  2014 р. представила  понад  900 навчальних  закладів,  наукових  установ,

методичних  центрів,  регіональних  і  муніципальних  органів  управління  освітою,  підприємств,
бізнес-структур  з  27  регіонів  України,  а  також навчальних  закладів  та  представництв з  Чехії,
Естонії, Польщі, Словаччини, Франції, Австрії, Італії, США.

За підсумками роботи виставки університет отримав  Диплом Лауреата І ступеня і золоту
медаль у номінації «Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці» за проект
«Історико-археологічні дослідження Інституту історії та права МНУ імені В. О. Сухомлинського у
рамках  міжнародної  співпраці  із  зарубіжними  навчально-науковими  установами»  (Автори:
Горбенко К. В., Смирнов О. І., Філатов Д. В., Господаренко О. В., Ласінська М. Ю.).

ІVІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» м. Київ 25-27 жовтня 2016 р. Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013» 
м. Київ 28 лютого - 2 березня 2013 р.

Проведено  круглий  стіл  «Формування  та  розвиток  інтелектуально-духовного  потенціалу
учнівської  та студентської  молоді».  Доповідачі:  к.п.н.  Єрмакова І. П.,  ст.  викл.  Горбенко К. В.,
викл. Смирнов О. І., к.пс.н., доц. Євдокимова Н. О.

Подано на конкурс два проекти. Отримано  Диплом Лауреата І ступеня та Золота медаль
переможця  в  номінації  «Упровадження  системи  компетенцій  у  навчальний  процес  як  основи
якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти».

III Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012» м. Київ 1-3 березня 2012 р.
Проведено  круглий  стіл  «Концепція  безперервної  освіти  впродовж  життя».  Доповідачі:

Степанова Т. М.,  д. п. , проф.,  Букач М. М.,  д.п.н.,  проф.,  Пєхота О. М.,  д.п.н.,  проф.,
Євдокимова Н. О., к.пс.н., доц., Хозраткулова І. А., к.п.н., доц.

Подано на конкурс п`ять проектів. Отримано Диплом Лауреата І ступеня та Золота медаль
переможця в номінації «Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки
фахівців» за проект «Впровадження в педагогічну освіту особистісно-орієнтованих педагогічних
технологій».  Керівник  інноваційної  розробки  д.п.н.  проф.,  заслужений  діяч  науки  та  техніки
Пєхота О. М.



РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання  про організацію вступної кампанії

2019 року,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. З  метою  доопрацювання  керівниками  навчальних  структурних
підрозділів матеріалів цього питання та надання пропозицій для їх затвердження
перенести питання про організацію вступної кампанії 2019 року на 13.11.2018 р. 

РІШЕННЯ № 2.1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження

функціональних обов’язків відповідального за освітньо-науковий процес на
кафедрі української мови і літератури.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Доопрацювати  функціональні  обов’язки  відповідального  за

освітньо-науковий процес на кафедрі української мови і літератури.
2. Перенести на 13.11.2018 р.  на засідання вченої  ради університету

розгляд питання про затвердження організаційних обов’язків відповідального
за освітньо-науковий процес на кафедрі української мови і літератури.

РІШЕННЯ № 2.2.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

обрання  та  прийняття  на  роботу  науково-педагогічних  працівників
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  обрання  та  прийняття  на  роботу

науково-педагогічних  працівників  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського

РІШЕННЯ № 2.3.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

фаховий інноваційний проект, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про фаховий інноваційний проект.

РІШЕННЯ № 2.4.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

Книгу  Пошани  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  Книгу  Пошани  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського.



РІШЕННЯ № 2.5.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

монографії  «Реабілітація  студентів  після  спортивних  травм  і  захворювань»,
автори: Тіхоміров А. І., Тупєєв Ю. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку монографію «Реабілітація  студентів  після

спортивних травм і захворювань», автори: Тіхоміров А. І., Тупєєв Ю. В.
2. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати

«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 7 від 06.11.2018 р.)».

3. Контрольні  примірники  монографії  надати  до  наукової  бібліотеки
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

4. Відповідальним  за  випуск  монографії  призначити  Ситченка А. Л.,
проректора з науково-педагогічної роботи.

РІШЕННЯ № 2.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

монографії  «Концепція  техніки рухових дій вільного стилю з використанням
комп’ютерних мультимедіа-технологій», автор: Тупєєв Ю. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  монографію «Концепція  техніки  рухових

дій вільного стилю з використанням комп’ютерних мультимедіа-технологій»,
автор: Тупєєв Ю.В.

2. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 7 від 06.11.2018 р.)».

3. Контрольні  примірники  монографії  надати  до  наукової  бібліотеки
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

4. Відповідальним  за  випуск  монографії  призначити  Ситченка А. Л.,
проректора з науково-педагогічної роботи.

РІШЕННЯ № 2.7.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

наукового  журналу  «Геометричне  моделювання  та  інформаційні  технології»,
№ 2 (6), жовтень 2018 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  журнал  «Геометричне  моделювання  та

інформаційні технології», № 2 (6), жовтень 2018 р.
2. На  звороті  титульного  аркуша  журналу  необхідно  вказати

«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 7 від 06.11.2018 р.)».

3. Контрольні  примірники  журналу  надати  до  наукової  бібліотеки
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.



РІШЕННЯ № 2.8.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження індивідуальних

планів  роботи  аспірантів,  докторанта  І  року  навчання  та  тем  дисертаційних
досліджень, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
2.8.1.

1. Затвердити  тему  дисертаційного  дослідження  Войта  Олексія
Сергійовича «Стратегічні орієнтири органічного агровиробництва в умовах
сталого розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі
соціальних та поведінкових наук зі спеціальності 051 – Економіка.

2. Розглянути  на  засіданні  вченої  ради  університету  13.11.2018 р.
питання  про  затвердження  наукового  керівника  та  індивідуального  плану
роботи аспіранта І року навчання Войта Олексія Сергійовича.

2.8.2.
1. Затвердити  тему  дисертаційного  дослідження  Коноз  Оксани

Богданівниі «Розвиток  інклюзивної  освіти  в  Україні  в  період  із  1990  рр.
ХХ ст. по 2020 рр. ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня доктора філософії
в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні педагогічні науки.

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Коноз Оксани
Богданівни  призначити  доктора  педагогічних  наук,  професора  Степанову
Тетяну Михайлівну.

3. Затвердити  індивідуальний  план  наукової  роботи  Коноз  Оксани
Богданівни,  аспірантки  кафедри  дошкільної  освіти  Миколаївського
національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  денної  форми
навчання.

2.8.3.
1. Затвердити  тему  дисертаційного  дослідження  Кучера  Віталія

Вікторовича «Соціально-економічний та політичний розвиток Миколаївської
області у 1991-2016 рр.» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в
галузі гуманітарних наук зі спеціальності 032 – Історія та археологія.

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Кучера Віталія
Вікторовича призначити доктора історичних наук, професора Рижеву Надію
Олександрівну. 

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Кучера Віталія
Вікторовича,  аспіранта  кафедри  історії  та  археології  Миколаївського
національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  денної  форми
навчання.

2.8.4.
1. Затвердити  тему  дисертаційного  дослідження  Мудрого  Максима

Ігоровича «Розвиток шведських колоній-поселень на Півдні України в ХІХ –
в  першій  половині  ХХ  століття»  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора
філософії  в  галузі  гуманітарних  наук  зі  спеціальності  032  –  Історія  та
археологія.

2. Науковим  керівником  дисертаційного  дослідження  Мудрого



Максима  Ігоровича  призначити  доктора  історичних  наук  Ніколаєва  Ігоря
Євгеновича. 

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Мудрого Максима
Ігоровича,  аспіранта  кафедри  історії  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання.

2.8.5.
1. Затвердити  тему  дисертаційного  дослідження  Нофенка  Андрія

Сергійовича «Інформаційний вимір гібридної війни як новітнього конфлікту»
на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  в  галузі  соціальних  та
поведінкових наук зі спеціальності 052 – Політологія.

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Нофенка Андрія
Сергійовича  призначити  доктора  політичних  наук,  професора  Ніколаєнко
Наталію Олександрівну.

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Нофенка Андрія
Сергійовича,  аспіранта  кафедри  політології  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання.

2.8.6.
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження  Руденко Олександри

Олександрівни «Підготовка майбутніх учителів для навчання дітей у сім’ї в
Україні в ІІ половині ХІХ століття» на здобуття наукового ступеня доктора
філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні педагогічні науки.

2. Науковим  керівником  дисертаційного  дослідження  Руденко
Олександри  Олександрівни  призначити  доктора  педагогічних  наук,
професора Степанову Тетяну Михайлівну.

3. Затвердити  індивідуальний  план  наукової  роботи  Руденко
Олександри  Олександрівни,  аспірантки  кафедри  дошкільної  освіти
Миколаївського  національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського
денної форми навчання.

2.8.7.
1. Затвердити  тему  наукового  дослідження  Погорєлова  Анатолія

Анатолійовича «Джерела  з  історії  примусової  праці  населення  Півдня
України (1941-1953 рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних
наук зі спеціальності 032 – Історія та археологія.

2. Науковим  консультантом  наукового  дослідження  Погорєлова
Анатолія  Анатолійовича  призначити  доктора  історичних  наук,  професора
Рижеву Надію Олександрівну.

3. Затвердити  індивідуальний  план  наукової  роботи  Погорєлова
Анатолія  Анатолійовича,  докторанта  кафедри  історії  та  археології
Миколаївського  національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського
денної форми навчання.



РІШЕННЯ № 2.9.
Заслухавши та обговоривши інформацію про День відкритих дверей у

розрізі спеціальностей, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Інформацію  про  День  відкритих  дверей  у  розрізі  спеціальностей
взяти до відома та враховувати при організації профорієнтаційної роботи.

РІШЕННЯ № 2.10.
Заслухавши та обговоривши інформацію про відключення від опалення

навчального корпусу № 4, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Не підключати до опалення навчальний корпус № 4, законсервувати
інженерні мережі навчального корпусу № 4.

Відповідальний: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-господарчої
роботи.

2.Розпочати  підключення  до  опалення  гуртожитків  університету  з
12.11.2018 р.

Відповідальний: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-господарчої
роботи.

3. Розглянути  13.11.2018 р.  на  засіданні  вченої  ради  університету
питання про підключення  до опалення навчальних корпусів університету. 

Відповідальний: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-господарчої
роботи.

РІШЕННЯ № 2.11.
Заслухавши та  обговоривши інформацію про сайти університету  та

навчальних структурних підрозділів, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. З  метою  виконання  розпорядження  по  МНУ  імені
В. О. Сухомлинського  від  12.10.2018 р.  № 133  «Про  підготовку  питань  на
засідання  ректорату  університету»  та  перевіркою  відповідності  сайтів
університету показникам, що визначають рейтинг закладів освіти, керівникам
структурних  підрозділів,  служб  та  відділів  університету  підготувати  для
перевірки  інформацію  яка  повинна  бути  оприлюднена  на  офіційних  веб-
сайтах навчальних закладів згідно Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту» та постанов Кабінету міністрів України.

РІШЕННЯ № 2.12.
Заслухавши та обговоривши презентацію системи «Деканат», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію стосовно електронної системи «Деканат» взяти до відома.


