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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про діяльність постійно діючих комісій за напрямами їх роботи.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету.
2. Різне.
2.1. Зміна наукового керівника аспірантам Миколаївського національного

університету  імені  В. О. Сухомлинського  зі  спеціальності  032  –  історія  та
археологія. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Рубан-Задольська З. М., провідний фахівець з підготовки науково-

педагогічних кадрів.
2.2. Рекомендація  науково-педагогічних  працівників  університету  для

включення до складу команди експертів майбутніх шкільних підручників (відповідно
до листа Міністерства освіти і науки України від 13.09.2018 р. № 463/31-АК). 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.3. Затвердження  Положення  про  проведення  атестації  працівників

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готує: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.
2.4. Затвердження переліку платних послуг університету та розміру їх оплати

на 2018-2019 н. р. («Адаптаційний курс російської мови» для іноземних студентів).
Доповідає: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.
2.5. Створення  Науково-дослідного  центру  розвитку  ідей

Василя Сухомлинського  та  затвердження  Положення  про  Науково-дослідний
центр розвитку ідей Василя Сухомлинського. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.6. Рекомендацію  щодо  призначення  стипендії  голови  Миколаївської

обласної  державної  адміністрації,  голови  Миколаївської  обласної  ради за
2017–2018 н. р.

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Тертична К. П., голова студентської ради університету.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  діяльність  постійно  діючих

комісій за напрямами їх роботи,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Здійснювати  діяльність  Постійно  діючім  комісіям  за  напрямами,
враховуючи  подальший  розвиток  університету,  особливості  кожного
навчального структурного підрозділу таким чином:
1.1. Розглядати  та  пропонувати  плани  роботи  за  напрямами  діяльності

науково-педагогічних  працівників  навчальних  структурних
підрозділів для затвердження їх на вченій раді університету.



1.2. Контролювати  виконання  планів  роботи  та  рішень  вченої  ради  за
напрямами діяльності кожного навчального структурного підрозділу
університету.

1.3. Звітувати на вченій раді про результати виконаної  роботи та надавати
пропозиції стосовно її поліпшення.

2. Враховувати в роботі Постійно діючих комісій такі напрями:
2.1. Постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій:

2.1.1. визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку наукової
та інноваційної діяльності університету;

2.1.2. оцінювання  науково-педагогічної  діяльності  структурних
підрозділів;

2.1.3.  оцінювання стану підготовки дисертаційних досліджень;
2.1.4. затвердження/уточнення тем наукових досліджень;
2.1.5. звітування аспірантів та докторантів університету;
2.1.6. оцінювання стану функціонування аспірантури та докторантури

в університеті;
2.1.7. оцінювання результатів роботи спеціалізованих рад університету;
2.1.8. оцінювання  діяльності наукового  товариства  студентів,

аспірантів, докторантів і молодих вчених університету;
2.1.9. рекомендація  кандидатур  молодих  учених  і студентів

університету на здобуття премій НАН України за кращі наукові
роботи;

2.1.10. рекомендація аспірантів для призначення академічних стипендій
Президента України;

2.1.11. рекомендація  аспірантів  для  призначення  стипендії  Кабінету
Міністрів України та стипендії імені М. С. Грушевського;

2.1.12. висунення  наукових  праць  на здобуття  щорічних  премій
Президента  України  для  молодих  учених.  Рекомендація
кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним
діячам освіти і науки;

2.1.13. рекомендація  кандидатур  на здобуття  премії  Верховної  Ради
України молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок;

2.1.14. підтримка  кандидатур  на здобуття  Державних  премій  України
в галузі науки і техніки і в галузі освіти;

2.1.15. рекомендація кандидатур до участі в конкурсі наукових проектів
на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук
(до 45 років) для здійснення наукових досліджень;

2.1.16. оцінювання якості Наукових вісників університету та діяльність
щодо включення їх до наукометричних баз;

2.1.17. оцінювання підсумків науково-дослідної роботи за календарний рік.
2.2. Постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи:

2.2.1. затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного
рівня вищої освіти та спеціальності;

2.2.2. організація  освітнього  процесу,  визначення  строків  навчання
за відповідними ступенями вищої освіти;



2.2.3. затвердження  зразків  та порядку  виготовлення  документа  про
вищу освіту університету,  положення про процедуру і підстави
для  його  видачі  випускникам,  а також  зразки,  порядок
виготовлення,  процедуру  і підстави  для  видачі  випускникам
спільних і подвійних дипломів;

2.2.4. затвердження  програмних  заходів  із формування  здорового
способу життя у студентів і працівників університету;

2.2.5. оптимізація  навчальної  і виховної  та  методичної  роботи
на факультетах;

2.2.6. забезпечення  академічної  чесності  й прозорості  у навчально-
виховному процесі;

2.2.7. реалізація  програми  викладання  іноземних  мов  студентам
університету;  впровадження  технологій  електронного
(дистанційного) навчання;

2.2.8. забезпечення культурно-просвітницької діяльності університету.
2.3. Постійно  діюча  комісія  з  міжнародних  зв’язків  та  академічної

мобільності:
2.3.1. формування/стану  реалізації  програм  міжнародного

співробітництва в університеті;
2.3.2. реалізація грантових міжнародних проектів в університеті;
2.3.3. організація  навчального  та навчально-виховного  процесу

іноземних студентів в університеті;
2.3.4. створення  структурних  підрозділів  із міжнародного

співробітництва університету;
2.3.5. стан  діяльності  структурних  підрозділів  із міжнародного

співробітництва університету
2.4. Постійно діюча комісія з кадрових питань:

2.4.1. розгляд кандидатур для обрання за конкурсом на посади деканів,
завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки та ін.;

2.4.2. присвоєння вчених звань професора та доцента;
2.4.3. присудження  премій   науково-педагогічним  працівникам  та

студентам університету;
2.4.4. рекомендація  кандидатур  на здобуття  стипендії  Президента

України  видатним  діячам  науки,  освіти  та культури  (номінації
«Наука», «Освіта»).

2.5. Постійно діюча комісія з бюджетно-фінансової та господарської роботи:
2.5.1. ухвалення  фінансового  плану  і річного  фінансового  звіту

університету;
2.5.2. ухвалення  рішення  про  розміщення  власних  надходжень

у територіальних органах центрального органу виконавчої влади
у сфері  казначейського  обслуговування  бюджетних  коштів  або
в банківських установах;

2.5.3. готовність університету до роботи у зимовий період;
2.5.4. виконання університетської програми енергозбереження;
2.5.5. утворення, реорганізація, ліквідація перейменування структурних

підрозділів університету;
2.6. Постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти:



2.6.1. визначення  системи  та затвердження  процедури  внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти;

2.6.2. удосконалення  планування  освітньої  діяльності:  затвердження,
моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;

2.6.3. підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
2.6.4. посилення кадрового потенціалу університету;
2.6.5. забезпечення  наявності  необхідних  ресурсів  для  організації

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
2.6.7. розвиток  інформаційних  систем  із  метою  підвищення

ефективності управління освітнім процесом;
2.6.8. забезпечення публічності інформації про діяльність університету;
2.6.9. створення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення

академічного плагіату у  наукових працях науково-педагогічних
працівників університету і здобувачів вищої освіти;

2.6.10. участь  університету  в  національних  та  міжнародних
рейтингових дослідженнях закладів вищої освіти.

2.7. Приймальна комісія:
2.7.1. розробка для затвердження Правила прийому до Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського згідно з
умовами прийому та інших нормативно-правових документів;

2.7.2. забезпечення  оприлюднення  на  веб-сайті  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського Правил
прийому та інших документів, передбачених законодавством; 

2.7.3. забезпечення  інформування  вступників,  їх  батьків  та
громадськість  із  усіх  питань  вступу  до  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського; 

2.7.4. організація  прийому  заяв  та  документів,  рішення  про  допуск
вступників  до  участі  в  конкурсі  (до  участі  у  вступних
випробуваннях); 

2.7.5. внесення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти
отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів
заяв вступників у Єдиній базі; 

2.7.6. координація  діяльності  усіх  структурних  підрозділів
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського  щодо  підготовки  та  проведення
конкурсного відбору; 

2.7.7. організація  і  проведення  консультацій  із  питань  вступу  на
навчання  та  вибору  спеціальності,  що  найбільш  відповідає
здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників; 

2.7.8. організація  та  контроль  діяльності  технічних,  інформаційних  і
побутових  служб  щодо  створення  умов  для  проведення  вступної
кампанії; 

2.7.9. зарахування  вступників  за  формами  навчання  і  джерелами
фінансування;

2.7.10. вступ до аспірантури та докторантури.
2.8. Постійно діюча комісія з контрольно-моніторингової діяльності:



2.8.1. системна  робота  з  нормативно-правовими  документами  та
контроль за їх виконанням;

2.8.2. моніторинг діяльності навчальних структурних підрозділів щодо
виконання  обов’язкових  критеріїв  надання  та  підтвердження
статусу  національного (відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  22.11.2017 р.  № 912  «Про  затвердження
Порядку  та  критеріїв  надання  закладу  вищої  освіти  статусу
національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»).

3. Затвердити склад Постійно діючих комісій за напрямами:

3.1. Постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій:

№ ПІБ та посада
1 Рижева Н. О.,  завідувач  кафедри  історії  та  археології,  доктор

історичних наук, професор
2 Трифонова О. С.,  завідувач  кафедри  дошкільної  освіти,  доктор

педагогічних наук, професор.
3 Савінова Н. В.,  завідувач  кафедри  спеціальної  освіти,  доктор

педагогічних наук, професор
4 Аристова  Л.  С.,  доцент  кафедри  музичного  мистецтва,  доктор

філософії в галузі освіти, доцент
5 Ужва А. М.,  доцент  кафедри  обліку  та  оподаткування,  доктор

економічних наук, доцент
6 Коч  Н.  В.,  завідувач  кафедри  загальної  та  прикладної  лінгвістики,

доктор філологічних наук, професор 

3.2. Постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи:

№ ПІБ та посада

1 Корнєва Н. А., доцент кафедри германської філології та перекладу, 
доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент

2 Волченко О. М., доцент кафедри германської філології та перекладу, 
доктор філософії в галузі освіти

3 Пархоменко О. Ю., доцент кафедри фізики та математики, доктор 
філософії в галузі математики та статистики

4 Олексюк О. М., доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, 
голова первинної профспілкової організації студентів, доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук

5 Божко Н. В., заступник директора з навчальної роботи Коледжу 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського



3.3. Постійно діюча комісія з міжнародних зв’язків та академічної мобільності:

№ ПІБ та посада
1 Мироненко Т. П.,  професор кафедри англійської мови і  літератури,

доктор філософії в галузі освіти, доцент
2 Дем’яненко О. Є., завідувач кафедри іноземних мов, доктор філософії

в галузі освіти, доцент
3 Добровольська Л. С., доцент кафедри англійської мови і літератури,

доктор філософії в галузі освіти, доцент
4 Горбенко К. В., старший викладач кафедри історії та археології
5 Назарова Л. В.,  завідувач  кафедри  менеджменту  організацій  та

зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
6 Заскалєта С. Г.,  професор  кафедри  англійської  мови  і  літератури,

доктор педагогічних наук, доцент
7 Стріхар  О.  І.,  завідувач  кафедри  музичного  мистецтва,  доктор

педагогічних наук, доцент 
8 Стройко Т. В., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

та економіки, доктор економічних наук, професор 
9 Айзікова Л. В., викладач кафедри іноземних мов
10 Левицька В. С.,  викладач  першої  категорії  з  іноземної  мови

(англійської)  Коледжу  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського

3.4. Постійно діюча комісія з кадрових питань:

№ ПІБ та посада

1 Вдовиченко Р. П., доцент кафедри педагогіки та дитячої психології,
доктор філософії в галузі освіти, доцент

2 Бєлан М. М., начальник юридичного відділу

3 Січко В. М.,  доцент  кафедри  комп’ютерних  наук  та  прикладної
математики, голова профкому, доктор філософії в галузі математики
та статистики, доцент

4 Полоскова І.  В., начальник відділу кадрів

5 Дінжос Р. В.,  декан  механіко-математичного  факультету,  доктор
технічних наук, доцент.

6 Фікс С. Е., старший інспектор відділу кадрів

3.5. Постійно діюча комісія з бюджетно-фінансової та господарської роботи:

№ ПІБ та посада



1 Нікітіна З. А., головний бухгалтер університету

2 Гальчук  З.  Д.,  заступник  головного  бухгалтера  по  економічній
роботі

3 Фролова Т. Ф., економіст

4 Семенова Г. В., фахівець АГЧ

5 Бурова Т. А.,  завідувач  кафедри  обліку  та  оподаткування,  доктор
економічних наук, професор 

6 Михальченко  Н. В.,  доцент  кафедри  педагогіки  та  інклюзивної
освіти, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук,
доцент

7 Кирилюк  С.  В.,  ст.  викладач  кафедри  германської  філології  та
перекладу, доктор філософії в галузі гуманітарних наук

8 Кіщак М. І.,  провідний  фахівець  бухгалтерії  Коледжу
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського

9 Рехтета О. М., доцент кафедри міжнародних економічних відносин
та економіки, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових
наук.

3.6. Постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти:

№ ПІБ та посада
1 Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор 
філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент

2 Шапошникова Ю. Г., керівник відділу підготовки громадян до 
вступу в ЗВО, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових 
наук, доцент

3 Баркасі В. В., доцент кафедри англійської мови і літератури, доктор 
філософії в галузі освіти, доцент

4 Умрихін І. М., керівник Центру тестування
5 Бабаян Ю.О., доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти, 

доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент
6 Василенко О. М., викладач вищої категорії, голова циклової комісії 

дисциплін загальноосвітнього циклу підготовки Коледжу 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського

7 Господаренко О. В., доцент кафедри історії та археології, доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук, доцент



3.7. Приймальна комісія:

№ ПІБ та посада
1 Гуріна О. В., доцент кафедри менеджменту організацій та 

зовнішньоекономічної діяльності, доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, доцент

2 Білюк О. Г., доцент кафедри спеціальної освіти, доктор філософії в 
галузі освіти  

3 Мосін Д. І., провідний концертмейстер
4 Ющишина Г. М., доцент кафедри біології та хімії доктор філософії в

галузі природничих наук, доцент
5 Жигадло Г. Б., декан факультету фізичної культури та спорту, 

доктор філософії в галузі освіти, доцент.
6 Горбатко Н. П., провідний фахівець Коледжу Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського
7 Кузьма К. Т., доцент кафедри комп’ютерної інженерії, доктор 

філософії в галузі інформаційних технологій 
8 Бабій Ю. Б., доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, 

доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент

3.8. Постійно діюча комісія з контрольно-моніторингової діяльності:
№ ПІБ та посада
1 Овчаренко А. В.,  перший  проректор,  доктор  філософії  в  галузі

математики та статистики, доцент.
2 Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи, доктор

філософії в галузі освіти, доцент.
3 Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи.
4 Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної  роботи,  доктор

педагогічних наук, професор.
5 Кузнецова О. А., декан факультету педагогіки та психології, доктор

філософії в галузі освіти, доцент.
6 Мороз Т. О., декан факультету іноземної філології, доктор філософії

в галузі освіти, доцент.
7 Степанова Т. М., декан факультету дошкільної та початкової освіти,

доктор педагогічних наук, професор.
8 Царенко О. О.,  директор  Коледжу  Миколаївського  національного

університету імені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі
соціальних та поведінкових наук.

9 Корольова О. В.,  завідувач  кафедри  біології  та  хімії,  доктор
філософії в галузі біологічних наук, доцент

4. До  12.10.2018 р.  постійно  діючим  комісіям  провести  організаційне
засідання  для обрання голови та  складання  і  коригування  плану їх  засідань.
Відповідно до регламенту університету на 2018–2019 н. р.  засідання постійно
діючих  комісій  проводити  щопонеділка  о  10:00  годин;  для  постійно  діючої
комісії з наукової роботи та трансферу технологій – кожного третього вівторка



місяця  о  14:00  годин;  для  приймальної  комісії  –  кожного  третього  вівторка
місяця  о  15:30  годин;  для  постійно  діючої  комісії  з  навчально-виховної  та
методичної роботи – кожного третьої середи місяця о 14:00 годин. 

5. Головам постійно діючих комісій за напрямами разом із проректорами
підготувати  для  затвердження  на  засіданні  вченої  ради  університету
Положення про їх діяльність.

6. Проректорам  визначити  норми  часу  для  голів  та  членів  постійно
діючих  комісій  за  напрямами.  Надати  проект  доповнення  до  наказу
університету  від  27.08.2018 р.  № 271  «Про  планування  навчальної,
методичної, наукової та організаційно-виховної роботи, а також навчального
навантаження  з  практики  на  2018–2019 н. р.»  в  додаток  3  «Норми  часу
основних видів організаційно-виховної роботи».

РІШЕННЯ № 2.1.
Заслухавши та  обговоривши питання  про  зміну наукового керівника

аспірантам  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського зі спеціальності 032 – Історія та археологія

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
На  виконання  рішення  вченої  ради  історичного  факультету  від

12.09.2018 р. (протокол №  2):
1. Науковим  керівником  Рубан  Марії  Володимирівни,  аспірантки

ІІІ курсу  спеціальності  032  –  історія  та  археологія,  призначити  доктора
історичних наук Ніколаєва Ігоря Євгеновича. 

2. Науковим  керівником  Царюка  Володимира  Володимировича,
аспіранта  ІІІ  курсу  спеціальності  032  –  історія  та  археологія,  призначити
доктора історичних наук, професора Рижеву Надію Олександрівну

РІШЕННЯ № 2.2.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  науково-

педагогічних  працівників  університету  для  включення  до  складу  команди
експертів майбутніх шкільних підручників (відповідно до листа Міністерства
освіти і науки України від 13.09.2018 р. № 463/31-АК), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати для включення до складу команди експертів майбутніх

шкільних  підручників  таких  науково-педагогічних  працівників
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського:

1.1. Дінжоса Романа Володимировича, доктора технічних наук, доцента,
декана механіко-математичного факультету.

1.2. Манькусь Ірину Володимирівну, доктора філософії в галузі освіти,
доцента, доцента кафедри фізики та математики.

1.3. Недбаєвську  Людмилу  Степанівну,  доктора  філософії  в  галузі
освіти, доцента, доцента кафедри фізики та математики.

1.4. Погромську  Ганну  Сергіївну,  доктора  філософії  в  галузі  освіти,
доцента, доцента кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики.

1.5. Стріхар  Оксану  Іванівну,  доктора  педагогічних  наук,  доцента,
завідувача кафедри музичного мистецтва.



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

проведення  атестації  працівників  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  проведення  атестації  працівників

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
2. Провести  з  10.12.2018 р.  до  29.12.2018 р.  атестацію  працівників

університету.
3. Затвердити графік проведення атестації працівників університету.

4. Затвердити склад атестаційної комісії, а саме:
4.1. Овчаренко А. В. – перший проректор. 
4.2. Василькова Н. І. – проректор із науково-педагогічної роботи.
4.3. Ситченко А. Л. – проректор із науково-педагогічної роботи.
4.4. Даниленко В. Л. – проректор із адміністративно-господарчої роботи.
4.5. Бєлан М.М. – начальник юридичного відділу.
4.6. Січко В. М. – голова профкому.
4.7. Дінжос Р. В. – в. о. декана механіко-математичного факультету.
4.8. Вдовиченко Р.П. – доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.
4.9. Щербак І. В. – доцент кафедри музичного мистецтва, член профкому.
4.10. Рудь І. Ю.  –  доцент  кафедри  фінансів,  банківської  справи  та

страхування, член профкому.
4.11. Шевченко В. В. – доцент кафедри психології, член профкому.
4.12. Рожков І. М. – професор кафедри теорії та методики фізичної культури.
4.13. Іванова Т. Ю. – доцент кафедри історії.
4.14. Філіпп’єва Т. І. – доцент кафедри англійської мови та літератури.
4.15. Чеботар Л. Д. – доцент кафедри біології та хімії.
4.16. Глущенко В. С.,  старший  викладач  кафедри  військової

підготовки.

РІШЕННЯ № 2.4.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  переліку

платних  послуг  університету  та  розміру  їх  оплати  на  2018-2019  н. р.
(«Адаптаційний курс російської мови» для іноземних студентів), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  перелік  курсів  понад  обсяги,  встановлені  навчальними

планами, для іноземних студентів: «Адаптаційний курс російської мови» для
іноземних студентів.

Відповідальний: Джанова В. В. керівник відділу платних послуг.
2. Розробити  для  проведення  курсів  понад  обсяги,  встановлені

навчальними  планами  та  затвердити  в  установленому  порядку  навчальні
програми.

Відповідальний: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг. 



3. Забезпечити  укладання  договорів  про  надання  платних  освітніх
послуг з іноземними студентами.

Відповідальний: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг. 
4. Згідно  кошторису  витрат  встановити  вартість  курсів  для  іноземних

студентів у розмірі 2500 грн. за 80 год. Термін проведенні курсів – 3 місяці.
Відповідальний: Нікітіна З. А., головний бухгалтер. 

РІШЕННЯ № 2.5.
Заслухавши та обговоривши питання про створення Науково-дослідний

центру розвитку ідей Василя Сухомлинського та затвердження Положення про
Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
З  метою  поглибленого  вивчення  та  впровадження  ідей

Василя Сухомлинського  та  на  підставі  рішення  вченої  ради  факультету
дошкільної та початкової освіти від 19.09.2018 р. (протокол № 2):

1. Створити  Науково-дослідний  центр  розвитку  ідей
Василя Сухомлинського. 

2. Закріпити  за  Науково-дослідним  центром  розвитку  ідей
Василя Сухомлинського аудиторію 01.424.

3. Керівником  Центру  призначити  Дрозд Олену Володимирівну,
доктора філософії в галузі освіти.

4. Затвердити Положення про Науково-дослідний центр розвитку ідей
Василя Сухомлинського. 

5. Затвердити план роботи Науково-дослідного центру розвитку ідей
Василя Сухомлинського на 2018–2019 н. р.

РІШЕННЯ № 2.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  щодо

призначення стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації,
голови Миколаївської обласної ради за 2017–2018 н. р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Рекомендувати  на  призначення  стипендії  голови  Миколаївської
обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради: Думу
Максима  Вікторовича,  студента  V курсу  факультету  економіки,
спеціальності  073 «Менеджмент»;  Шевченка  Сергія  Володимировича,
студента  VI курсу  факультету  економіки,  спеціальності  292 «Міжнародні
економічні  відносини»;  Дяченка  Олександра  Володимировича,  студента
IV курсу  факультету  іноземної  філології,  напряму  підготовки



6.020303 «Філологія* (Мова і література (німецька)».


	2.8.2. моніторинг діяльності навчальних структурних підрозділів щодо виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. № 912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»).

