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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження  проекту  кошторисів  та  штатного  розпису  в  розрізі

спеціальностей на 2019–2020 н. р.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
Готують:  керівники  навчальних  структурних  підрозділів,  завідувачі
кафедр;  Фролова Т. Ф.,  головний  бухгалтер  університету;
Полоскова І. В.,  начальник  відділу  кадрів;  Овчаренко А. В.,  перший
проректор.
Відповідальний  за  підготовку  питання:  Овчаренко А. В.,  перший
проректор.

2. Різне.
2.1. Затвердження  змін  до  переліку  платних  послуг  університету  та

розміру  їх  оплати  на  2018-2019 н. р.  (курс  «Інструктор
тренажерного залу»). 
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи.
Готує: Джанова В. В.,  керівник  відділу  платних  послуг;
Фролова Т. Ф., головний бухгалтер університету.

2.2. Затвердження  проекту  переліку  платних  послуг  Миколаївського
національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  в  2019–
2020 н. р. (курси, понад обсяги, встановлені навчальними планами, для
студентів денної форми навчання та платні послуги в сфері фізичної
культури).
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи.
Готує: Джанова В. В.,  керівник  відділу  платних  послуг;
Фролова Т. Ф., головний бухгалтер університету.

2.3. Затвердження  Положення  про  організацію  наукової  та  науково-
технічної  діяльності  у  Миколаївському  національному  університеті
імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

2.4. Зміна  теми  дисертаційного  дослідження  випускниці  аспірантури
Філімонової Тетяни Володимирівни. 
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.



РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  проекту

кошторисів та штатного розпису в розрізі спеціальностей на 2019–2020 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  проекти  кошторисів  та  штатного  розпису  в  розрізі
спеціальностей на 2019–2020 н. р.

РІШЕННЯ № 2.1.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до переліку

платних послуг університету та розміру їх оплати на 2018-2019 н. р.  (курс
«Інструктор тренажерного залу»),

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Внести зміни до переліку курсів, понад обсяги, встановлені навчальними

планами, а саме: додати курс «Інструктор тренажерного залу».
2. Затвердити вартість курсу «Інструктор тренажерного залу» – 320 грн за

один місяць (30 год.).

РІШЕННЯ № 2.1.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження проекту переліку

платних  послуг  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського в 2019–2020 н. р. (курси, понад обсяги, встановлені
навчальними планами, для студентів денної форми навчання та платні послуги в
сфері фізичної культури),

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити перелік платних послуг університету, а саме:

1.1. Курси,  понад  обсяги,  встановленні  навчальними  планами,  для
студентів денної форми навчання:

Факультет іноземної філології
035.10.  Філологія.  Приладна
лінгвістика

«Медіа-менеджмент,  копірайтинг  та  редакторська
справа»

035.041  Германські  мови  та
літератури (перша – англійська)

«Німецька мова»

053.043.  Германські  мови  та
література (перша – німецька)

«Послідовний переклад: теорія та практика»

035.043.  Германські  мови  та
літератури (перша – німецька)
(магістратура)

«Редагування перекладів»

014.02  Мова  і  література
(англійська та друга іноземна мова)

«Функціональна граматика»,
«Суспільно політичний дискурс»,
«Стилістичні особливості художнього тексту» 

Кафедра  германської  філології  та
перекладу (секція «Переклад»)

«Перекладацькі інноваційні стратегії»,
«Переклад медіа текстів»

Кафедра української мови і літератури
«Іміджелогія» 
«Актуальні проблеми української акцентології»
«Актуальні проблеми української дериватології»
«Англійська мова»

Історичний факультет



Кафедра історії «Правовий захист населення»,
«Шкільний курс «Громадянська освіта та методика її викладання»»

Факультет фізичної культури та спорту
014.01  Середня  освіта  (Фізична
культура)

«Загальна фізична підготовка»

017 Фізична культура та спорт «Бадмінтон»,  «Настільний  теніс»,  «Загальна  та
спеціальна фізична підготовка»

Факультет дошкільної та початкової освіти
«Англійська мова»

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

організацію  наукової  та  науково-технічної  діяльності  у  Миколаївському
національному університеті імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про організацію наукової та  науково-технічної

діяльності  у  Миколаївському  національному  університеті
імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 2.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  зміну  теми  дисертаційного

дослідження випускниці аспірантури Філімонової Тетяни Володимирівни, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Відповідно  до  рішення  засідання  кафедри  початкової  освіти
від 09.04.2019 р. (протокол № 9) та рішення бюро Міжвідомчої ради з
координації  досліджень  у  галузі  освіти,  педагогіки  і  психології
від 27.11.2018 р.  (протокол  № 5)  змінити  тему  дисертаційного
дослідження  випускниці  аспірантури  Філімонової  Тетяни
Володимирівни  «Підготовка  майбутнього  вихователя  до  здійснення
наступності  в  національно-патріотичному  вихованні  дітей  старшого
дошкільного віку та учнів перших класів» (зі спеціальності 13.00.08 –
дошкільна педагогіка) (затверджена рішенням вченої ради університету
від  09.02.2016 р.  протокол  № 14)  на  тему:  «Підготовка  майбутніх
вихователів  дошкільних  навчальних  закладів  до  патріотичного
виховання дітей старшого дошкільного віку» (зі спеціальності 13.00.04 –
теорія та методика професійної освіти).


