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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт приймальної комісії університету за результатами вступної кампанії 2017 року
та затвердження плану роботи приймальної комісії університету на 2018 р.
Доповідає: Пархоменко О. Ю., відповідальний секретар приймальної комісії.
Готує комісія в складі: Пархоменко О. Ю., відповідальний секретар приймальної комісії,
голови відбіркових комісій навчальних структурних підрозділів, голови предметної
екзаменаційної та фахової атестаційної комісій.
Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І., перший проректор.
2. Різне.
2.1. Затвердження Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує комісія в складі: Пересунько М. В., Рубан-Задольська З. М., Кошара Ю. М.,
Лазаренко І. В., керівники навчальних структурних підрозділів.
Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної
роботи.
2.2. Затвердження Кодексів: «Кодекс академічної доброчесності науковопедагогічних
працівників
Миколаївського
національного
університету
імені В. О. Сухомлинського» та «Кодекс академічної доброчесності студентів
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського».
Доповідає: Криленко В. І., перший проректор.
Готує комісія в складі: начальник юридичного відділу Бєлан М. М., керівники навчальних
структурних підрозділів.
Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І., перший проректор, керівники
навчальних структурних підрозділів.
2.3. Затвердження Положення про організацію самостійної роботи студентів у
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує комісія в складі: Бундюченко Т. В., керівники навчальних структурних підрозділів.
Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної
роботи, Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.4. Внесення змін до складу ректорату університету (виведення зі складу ректорату
Пархоменка О. Ю.).
Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету.
2.5. Внесення змін та доповнень до рішення вченої ради університету від 31.03.2015 р.
(протокол № 11) про затвердження Положення про навчально-науковий інститут.
Доповідає: Криленко В. І., перший проректор.
Готує комісія в складі: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи,
Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи, начальник юридичного відділу
Бєлан М. М.
Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І., перший проректор, начальник
юридичного відділу Бєлан М. М.
2.6. Інформація про проведення профілактичної роботи по запобіганню диверсійних
та терористичних актів (відповідно до листа департаменту освіти і науки Миколаївської
облдержадміністрації від 31.08.2017 р. № 3629/03-02/01-01-16).
Доповідає: Криленко В. І., перший проректор.

2.7. Інформація щодо проведення профілактичної роботи серед керівників навчальних
структурних підрозділів та завідувачів кафедр стосовно спілкування зі студентами з метою
недопущення конфліктних ситуацій.
Доповідає: Бєлан М. М., начальник юридичного відділу.
2.8. Затвердження переліку курсів, понад обсяги, встановлені навчальними планами,
для студентів денної форми навчання Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського на 2017 – 2018 н. р.
Доповідає: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про звіт приймальної комісії університету за
результатами вступної кампанії 2017 року та затвердження плану роботи приймальної
комісії університету на 2018 р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити звіт приймальної комісії університету за результатами вступної
кампанії 2017 року.
2. Затвердити план роботи приймальної комісії університету на 2017– 2018 р.
3. Для реалізації плану роботи приймальної комісії університету на 2018 р. керівникам
структурних підрозділів до 01.11.2017 р.:
3.1. Провести аналіз прийому вступної кампанії 2017 р. по кожному навчальному
структурному підрозділу.
3.2. Змінити форми профорієнтаційної роботи по прийому на І курс, зокрема, задіяти
можливості Інтернет-ресурсів.
3.3. Спланувати заходи на підвищення іміджу спеціальностей структурних підрозділів
університету.
3.4. Спрогнозувати кількісні показники студентів по кожній спеціальності,
необхідних для збереження структурних підрозділів та кафедр університету.
3.5. Запропонувати обґрунтовану оплату за навчання контрактних студентів денної
форми навчання.
3.6. Забезпечити наповнення спецфонду за рахунок додаткових освітніх послуг.
3.7. Керівникам структурних підрозділів надати пропозиції по кандидатурах
заступників відповідального секретаря приймальної комісії.
3.8. Проаналізувати спеціальність за показниками К1–К8 та визначити її місце в
рейтингу.
4. Керівникам структурних підрозділів до 22.09.2017 р.:
4.1. Надати на обговорення засідання вченої ради кандидатуру відповідального
секретаря приймальної комісії, запропоновану керівниками структурних підрозділів.
РІШЕННЯ № 2.
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення про порядок
організації та проведення наукових заходів у Миколаївському національному університеті
імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Кодексів: «Кодекс
академічної
доброчесності
науково-педагогічних
працівників
Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського» та «Кодекс академічної
доброчесності
студентів
Миколаївського
національного
університету
імені В. О. Сухомлинського»,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічних працівників
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
2. Затвердити Кодекс академічної доброчесності студентів Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
РІШЕННЯ № 4.
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення про
організацію самостійної роботи студентів у Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про організацію самостійної роботи студентів у
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
РІШЕННЯ № 5.
Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін до складу ректорату
університету (виведення зі складу ректорату Пархоменка О. Ю.),
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
У зв’язку з кадровими змінами Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського відповідно до наказу від 05.09.2017 р. № 255/к «Про звільнення з
роботи» внести такі зміни до складу ректорату університету: 1. Вивести зі складу ректорату
університету: Пархоменка Олександра Юрійовича, доктора філософії в галузі математики
та статистики, доцента кафедри математики.
РІШЕННЯ № 6.
Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін та доповнень до рішення
вченої ради університету від 31.03.2015 р. (протокол № 11) про затвердження Положення
про навчально-науковий інститут,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
З метою упорядкування нормативно-правової бази університету та відповідно до
статті 33 Закону України «Про вищу освіту» внести зміни та доповнення до рішення вченої
ради університету від 31.03.2015 р. (протокол № 11) про затвердження Положення про
навчально-науковий інститут, а саме: викласти в такій редакції пункти Положення про
навчально-науковий інститут:
пункт 1.1. «Положення про навчально-науковий інститут розроблено відповідно до
чинного законодавства та статуту університету, що регламентує діяльність навчальнонаукового інституту.»;
пункт 1.2. «Навчально-науковий інститут є структурним підрозділом університету без
права юридичної особи, який здійснює підготовку фахівців за відповідними
спеціальностями, проводить наукові дослідження, є науково-методичним центром, що
сприяє поширенню наукових знань, об’єднує в освітній та науковій діяльності кафедри,
лабораторії та інші структурні одиниці і здійснює культурно-просвітницьку діяльність та
діє на підставі чинного законодавства, Статуту університету та цього Положення.»;
пункт 1.5. «Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців в інституті встановлюється відповідно до Переліку галузей знань та

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266.»;
пункт 2.1. «Навчально-науковий інститут – структурний підрозділ університету, що
повинен об’єднувати в собі підрозділи, які провадять освітню діяльність і проводять наукові
дослідження, зокрема:
2.1.1. науково-дослідні інститути;
2.1.2. кафедри;
2.1.3. науково-дослідні лабораторії;
2.1.4. науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії.».
Пункт 4.1. вважати таким, що втратив чинність, у зв’язку з тим, що він дублює
пункт 2.1.».
РІШЕННЯ № 7.
Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про проведення
профілактичної роботи по запобіганню диверсійних та терористичних актів (відповідно до
листа департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 31.08.2017 р.
№ 3629/03-02/01-01-16) враховуючи інформацію наказу університету від 25.01.2017 р. № 28
«Про затвердження Інструкції першочергових дій співробітників, студентів і посадових
осіб навчального закладу в разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів»
та пам’ятка «Правила поводження в разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних
предметів»,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Керівникам навчальних структурних підрозділів:
1.1. Невідкладно забезпечити виконання додаткових заходів щодо збереження
життя і здоров’я студентів на час навчально-виховного процесу, організації інструктажів та
профілактичної роботи в університеті по запобіганню надзвичайних ситуацій.
1.2. Провести з метою запобігання диверсійних та терористичних актів
профілактичні бесіди з студентами щодо дотримання особистої безпеки на транспорті,
вдома, при виявленні вибухонебезпечних предметів та їх дії відповідно до положень
«Інструкції першочергових дій співробітників, студентів і посадових осіб університету у
разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів», затверджену наказом
ректора Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського від
25.01.2017 р. № 28.
1.3. Щоквартально під час проведення засідань кафедр університету зобов’язати
відповідальних осіб – командирів начальних груп із цивільного захисту проведення
інструктажів по правилам поводження співробітників у разі виявлення підозрілих
вибухонебезпечних предметів, по запобіганню терористичних актів.
2. Проректору з адміністративно-господарчої роботи Даниленко В. Л.:
2.1. Вжити додаткових заходів із посилення режиму охорони навчальних корпусів,
гуртожитків та територій. Посилити пропускний режим по допуску на територію
університету автотранспорту, персоналу та сторонніх відвідувачів. Сторожам проводити
ретельну перевірку ввезеного на об’єкти майна та ручної поклажі. Вести журнал обліку.
2.2. Забезпечити вхід студентів та співробітників на об’єкти за пред’явленням
службового посвідчення або студентського квитка.
2.3. Забезпечити проведення комендантами об’єктів позапланових інструктажів із
сторожами і обслуговуючим персоналом про дотримання вимог «Інструкції першочергових
дій співробітників, студентів і посадових осіб університету у разі загрози виникнення
терористичних або диверсійних актів».
3. Начальнику штабу цивільного захисту Попелишко О. М:
3.1. Провести у жовтні 2017 р. із залученням представників місцевого навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності профілактично-

роз’яснювальну роботу серед співробітників та студентів про порядок дій в умовах
надзвичайних ситуацій, у разі загрози терористичних актів, диверсій інших небезпек.
3.2. З питань локалізації надзвичайних ситуацій забезпечити взаємодію з
місцевими органами виконавчої влади територіальними підрозділами Державної служби
України з надзвичайних ситуацій та негайно інформувати органи Національної поліції
м. Миколаєва.
4. Голові студентської ради університету Тертичній К. П. розповсюдити серед
студентів пам’ятки про «Правила поводження в разі виявлення підозрілих
вибухонебезпечних предметів» та інші.
РІШЕННЯ № 8.
Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо проведення
профілактичної роботи серед керівників навчальних структурних підрозділів та завідувачів
кафедр стосовно спілкування зі студентами з метою недопущення конфліктних ситуацій,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Керівникам навчальних структурних підрозділів додатково провести роз’яснювальну
роботу щодо спілкування зі студентами з метою недопущення конфліктних ситуацій.
РІШЕННЯ № 9.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження переліку курсів понад
обсяги, встановлені навчальними планами, для студентів денної форми навчання
Миколаївського
національного
університету
імені
В. О. Сухомлинського
на
2017 – 2018 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Затвердити перелік курсів, понад обсяги, встановленні навчальними планами, для
студентів денної форми навчання на 2017–2018 н.р., а саме:
1. Філологічний факультет:
1. «Менеджмент сучасних комунікативно – інформаційних проектів»
2. «Діловий спічрайтинг»
3. «Англійська мова (підготовчій курс для вступу до магістратури)»
4. «Основи успішної комунікації»
2. Механіко-математичний факультет
1. « Іноземна мова»
3.Факультет фізичної культури та спорту
1. «Міні - футбол»
2. «Баскетбол»
3. «Волейбол»
4. «Туризм та спортивне орієнтування»
5. «Атлетизм»
6. «Загальна фізична підготовка»
4. Інститут історії, політології та права
1. «Іноземна мова»
2. «Старожитності Миколаївщини: теорія та практика краєзнавчо-туристичної
роботи»
3. «Історико-культурні пам’ятки Миколаївщини: археологічний та зелений туризм»
6. Факультет іноземної філології
1. «Гіди-перекладачі»
2. «Німецька мова»
3. «Китайська мова»
4. «Французька мова»
7. Факультет педагогіки та психології
1. «Іноземна мова»

2. «Порівняльна психологія»
3. «Медична психологія»
4. «Проективні методики»
5. «Трансінтегральний тезаурус спеціальної педагогіки»
6. «Комп’ютерні програми обробки даних психологічних досліджень»
7. «Арт-терапевтичні технології в тренінговій роботі»
8. Факультет дошкільної та початкової освіти
1. «Іноземна мова»
2. «Підготовка гувернера до професійної діяльності»
3. «Образотворча діяльність в освітньому закладі»
4. «Театр в професійної діяльності педагога»
9. Економічний факультет
1. «Підприємництво та підприємницька компетентність»
2. «Грантрайтинг»
3. «Управління змінами (системи якості)»
10. Біологічний факультет
1. «Латинська мова»
2. «Хімічний аналіз природної підземної стічної та питної води»
3. «Іноземна мова»
4. «Розв’язок задач з хімії підвищеної складності»
5. «Генетичні дослідження в біології»
6. «Хімічна технологія косметичних засобів»

