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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  зарахування  до  докторантури  та  призначення  докторанту  наукового

консультанта.
Доповідають: вступник  у  докторантуру  Погорєлов  Анатолій  Анатолійович,

доцент кафедри історії  та  археології,  доктор філософії  в  галузі  гуманітарних наук,
доцент; Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Рубан-Задольська З. М., провідний фахівець  з  підготовки  науково-
педагогічних кадрів.

2. Різне.
2.1. Внесення змін до складу вченої ради та ректорату університету (введення до

складу вченої ради та ректорату Царенко О.О.).
Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету.
2.2. Затвердження  Положення  про  навчально-методичне  забезпечення

спеціальностей  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського.

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
2.3. Затвердження  вартості  студентського  квитка,  індивідуального  навчального

плану,  залікової  книжки  здобувача  вищої  освіти  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського в 2018–2019 н. р.

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Трофимишина О. С.,  керівник  навчального  відділу;  Нікітіна З. А.,

головний бухгалтер університету.
2.4. Затвердження  переліку  та  вартості  платних  послуг  Миколаївського

національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  в  2018–2019 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 з адміністративно-господарчої роботи.
Готує: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг; Нікітіна З. А., головний

бухгалтер університету.
2.5. Про  встановлення  єдиного  терміну  навчання  аспірантів  І,  ІІІ  курсів  для

вивчення  дисципліни  «Педагогіка  вищої  школи».  (відповідно  до  рапорту  Рубан-
Задольської З. М., провідного фахівця наукового відділу).

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

кадрів.
2.6  Затвердження  освітньо-професійної  програми  Російська  мова  та  друга

іноземна  (англійська)  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти,  за
спеціальністю:  014  Середня  освіта  (Мова  і  література),  за  спеціалізацією:
014.02 Середня  освіта  (Мова  і  література  (російська))  та  навчального  плану
підготовки  здобувачів  вищої  освіти  галузі  знань  01 Освіта,  за  спеціальністю
014 Середня освіта (Мова і література), за спеціалізацією 014.02 Середня освіта
(Мова  і  література  (російська)),  освітня  програмою  «Російська  мова  та  друга
іноземна (англійська)», денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців.

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.



РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про зарахування до докторантури

та призначення докторанту наукового консультанта,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Зарахувати  до  докторантури  Миколаївського  національного
університету імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю 032 – історія та
археологія  з  11  вересня  2018  року  за  державним  замовленням  із
нарахуванням стипендії Погорєлова Анатолія Анатолійовича.

2. Призначити  науковим  консультантом  Погорєлову  Анатолію
Анатолійовичу  доктора  історичних  наук,  професора  Рижеву  Надію
Олександрівну.

РІШЕННЯ № 2.1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  внесення  змін  до  складу

вченої ради та ректорату університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

У  зв’язку  з  кадровими  змінами  Миколаївського  національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського  відповідно  до  наказу  від
03.09.2018 р. № 57/к-коледж «Про призначення на посаду» 

1. Внести такі зміни до складу вченої ради університету:
1.1. Ввести до складу вченої ради університету

- ЦАРЕНКО  ОЛЕНУ  ОЛЕКСІЇВНУ,  директора  Коледжу
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського, доктора філософії в галузі соціальних
та поведінкових наук.

2. Внести такі зміни до складу ректорату університету:
2.1. Вивести зі складу ректорату університету

- ОРЛОВСЬКОГО ВІКТОРА КУЗЬМИЧА, доктора філософії
в галузі соціальних та поведінкових наук.

2.2. Ввести до складу ректорату університету
- ЦАРЕНКО  ОЛЕНУ  ОЛЕКСІЇВНУ,  директора  Коледжу

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського, доктора філософії в галузі соціальних
та поведінкових наук.

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

навчально-методичне  забезпечення  спеціальностей  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  навчально-методичне  забезпечення

спеціальностей  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського.

2. Ввести  Положення  про  навчально-методичне  забезпечення
спеціальностей  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського в дію з 11.09.2018 р.

3. Здійснити  контроль  за  виконанням  Положення  про  навчально-



методичне  забезпечення  спеціальностей  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського з 01.10.2018 р.

РІШЕННЯ № 2.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  вартості

студентського  квитка,  індивідуального  навчального  плану,  залікової  книжки
здобувача  вищої  освіти  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського в 2018–2019 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  в  2018–2019 н. р.  для  здобувачів  вищої  освіти

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, які
навчаються за  кошти фізичних та  юридичних осіб,  вартість  студентського
квитка,  індивідуального  навчального  плану,  залікової  книжки  за  ціною їх
виготовлення у розмірі:

1.1. студентський квиток – 43,00 грн.;
1.2. індивідуальний навчальний план –10,00 грн.;
1.3. залікова книжка – 10,00 грн.

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

вартості  платних  послуг  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського  в  2018–2019 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
- «Іноземна мова»
- «Особливості  організації  освітнього  середовища  Нової
української початкової школи».

1.2. Групові заняття з фізичної культури :
- Заняття з баскетболу
- Заняття з волейболу 
- Заняття в тренажерної залі
- Заняття з фітнесу

2. Затвердити вартість курсів понад обсяги, встановленні навчальними
планами для студентів денної форми навчання у розмірі 1350 грн. за 60 годин.

3. Затвердити вартість платних занять з фізичної культури:
3.1. в тренажерній залі та фітнесу :

8 занять (в місяць) – 180 грн.
12 занять (в місяць) – 230 грн.

3.2. з волейболу :
8 занять ( в місяць) – 200 грн.

3.3. з баскетболу:
12 занять ( в місяць) – 300 грн.



РІШЕННЯ № 2.5.
Заслухавши та обговоривши питання про встановлення єдиного терміну

навчання аспірантів І,  ІІІ  курсів для вивчення дисципліни «Педагогіка вищої
школи», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Відповідно  до  «Порядку  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  ступеня

доктора  філософії  та  доктора  наук  у  вищих  навчальних  закладах  (наукових
установах)»,  затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
23.03.2016 р. № 261 встановити  із  17  вересня  2018 р.  до  19 жовтня 2018 р.
єдиний  термін  навчання  аспірантів  І,  ІІІ  курсів  для  вивчення  дисципліни
«Педагогіка вищої школи».

РІШЕННЯ № 2.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  освітньо-

професійної  програми  Російська  мова  та  друга  іноземна  (англійська)  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю: 014 Середня освіта (Мова і
література), за спеціалізацією: 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))
та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта, за
спеціальністю  014 Середня  освіта  (Мова  і  література),  за  спеціалізацією
014.02 Середня  освіта  (Мова  і  література  (російська)),  освітня  програмою
«Російська мова та друга іноземна (англійська)», денна форма навчання, термін
навчання 3 роки 10 місяців, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  освітньо-професійну  програму  Російська  мова  та  друга

іноземна (англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань
01 Освіта,  за  спеціальністю  014  Середня  освіта  (Мова  і  література),  за
спеціалізацією  014.02 Середня  освіта  (Мова  і  література  (російська)),
кваліфікація: бакалавр освіти. Вчитель російської та англійської мов.

2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузі
знань 01 Освіта,  за  спеціальністю 014 Середня  освіта  (Мова і  література),  за
спеціалізацією 014.02 Середня  освіта  (Мова  і  література  (російська)),  освітня
програмою  «Російська  мова  та  друга  іноземна  (англійська)»,  денна  форма
навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців.


