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м.  Миколаїв

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників університету.

Доповідають:  Овчаренко А. В.,  перший  проректор,  голова  конкурсної
комісії; Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.
Готує: конкурсна комісія університету. 
Відповідальний  за  підготовку  питання:  Овчаренко А. В.,  перший
проректор.

2. Про  проведення  виборів  до  складу  вченої  ради  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Дінжос Р. В, проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Організаційний комітет з підготовки та проведення виборів до
складу  вченої  ради  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний  за  підготовку  питання:  Дінжос Р. В,  проректор  із
науково-педагогічної роботи.

3. Різне.
3.1. Затвердження  Положення  про  спортивно-оздоровчий  табір

«Моряна»  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор із  адміністративно-господарчої
роботи.

3.2. Інформація  про  передачу  державного  майна  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор із  адміністративно-господарчої
роботи.

3.3. Затвердження змін та доповнень до «Положення про прийом іноземних
громадян  та  осіб  без  громадянства  на  навчання  і  стажування  до
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
у 2019 р.».
Доповідає: Чадаєв О. М., відповідальний секретар приймальної комісії.

3.4. Затвердження  вартості  навчання  для  іноземних  громадян
університету.
Доповідає: Дінжос Р. В, проректор із науково-педагогічної роботи.

3.5. Затвердження  Положення  про  Наглядову  раду  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Будак В. Д., ректор університету. 

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  обрання  за  конкурсом

науково-педагогічних  працівників  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського, шляхом таємного голосування,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. За результатами таємного голосування:



1.1. Вважати  обраною  Гузенко  Світлану  Валентинівну  на  посаду
доцента кафедри української мови і літератури.

1.2. Вважати  обраним  Гурдуза  Андрія  Івановича  на  посаду  доцента
кафедри української мови і літератури.

1.3. Вважати  обраною  Султанову  Наталю  Вікторівну  на  посаду
професора кафедри соціальної роботи.

1.4. Вважати  не  обраним  Прасола  Дмитра  Вікторовича  на  посаду
доцента кафедри соціальної роботи.

1.5. Вважати обраною Ярошенко Віру Миколаївну на посаду доцента
кафедри соціальної роботи.

1.6. Вважати  обраною  Безушко  Світлану  Володимирівну  на  посаду
доцента кафедри соціальної роботи.

1.7. Вважати  не  обраною  Кульчицьку  Олену  Василівну  на  посаду
доцента кафедри соціальної роботи.

1.8. Вважати  обраною  Білюк  Олену  Геннадіївну  на  посаду  доцента
кафедри спеціальної освіти.

1.9. Вважати  обраним  Борулька  Дмитра  Миколайовича  на  посаду
доцента кафедри спеціальної освіти.

1.10. Вважати  обраною  Стельмах  Ніну  Василівну  на  посаду  доцента
кафедри спеціальної освіти.

1.11. Вважати обраною Берегову Марію Ігорівну на посаду викладача
кафедри спеціальної освіти.

1.12. Вважати обраною Іванову Тетяну Михайлівну на посаду викладача
кафедри спеціальної освіти.

1.13. Вважати обраною Аристову Людмилу Сергіївну на посаду доцента
кафедри музичного мистецтва.

1.14. Вважати обраною Бєдакову Софію Вікторівну на посаду доцента
кафедри музичного мистецтва.

1.15. Вважати обраною Васильєву Ларису Леонідівну на посаду доцента
кафедри музичного мистецтва.

1.16. Вважати обраною Ревенко Наталю Валеріївну на посаду доцента
кафедри музичного мистецтва.

1.17. Вважати обраною Філіпп’єву Тетяну Іванівну на посаду доцента
кафедри англійської мови і літератури.

1.18. Вважати обраною Кордюк Олену Миколаївну на посаду викладача
кафедри англійської мови і літератури.

1.19. Вважати  обраною  Бабій  Юлію  Борисівну  на  посаду  доцента
кафедри загальної та прикладної лінгвістики.

1.20. Вважати  обраною  Авраменко  Квітославу  Богданівну  на  посаду
доцента кафедри початкової освіти.

1.21. Вважати  обраною  Казанжи  Ірину  Володимирівну  на  посаду
доцента кафедри початкової освіти.

1.22. Вважати не обраною Марущак Валентину Степанівну на посаду
доцента кафедри початкової освіти.

1.23. Вважати  обраною  Паршук  Світлану  Миколаївну  на  посаду
доцента кафедри початкової освіти.



1.24. Вважати  обраною  Іванець  Наталю  Володимирівну  на  посаду
викладача кафедри початкової освіти.

1.25. Вважати не обраною Філімонову Тетяну Володимирівну на посаду
викладача кафедри початкової освіти.

1.26. Вважати обраною Соколовську Олександру Семенівну на посаду
доцента кафедри дошкільної освіти.

1.27. Вважати  обраною  Тесленко  Світлану  Олегівну  на  посаду
викладача кафедри дошкільної освіти.

1.28. Вважати  обраною  Огієнко  Альону  Володимирівну  на  посаду
доцента  кафедри  менеджменту  організацій  та
зовнішньоекономічної діяльності.

1.29. Вважати  обраною  Порудєєву  Тетяну  Володимирівну  на  посаду
доцента  кафедри  менеджменту  організацій  та
зовнішньоекономічної діяльності.

1.30. Вважати  обраним Рехтету  Олександра  Миколайовича  на  посаду
доцента  кафедри  міжнародних   економічних  відносин  та
економіки.

1.31. Вважати  обраним  Лисенкова  Едуарда  Анатолійовича  на  посаду
професора кафедри фізики та математики.

1.32. Вважати  обраним  Чадаєва  Олександра  Михайловича  на  посаду
доцента кафедри фізики та математики.

1.33. Вважати  обраною  Манькусь  Ірину  Володимирівну  на  посаду
доцента кафедри фізики та математики.

1.34. За  результатами  таємного  голосування  вважати  обраною
Погромську  Ганну  Сергіївну  на  посаду  доцента  кафедри
комп’ютерних наук та прикладної математики.

1.35. Вважати  обраним  Зосімова  В’ячеслава  Валерійовича  на  посаду
доцента кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики.

1.36. Вважати обраною Вичалковську Наталю Валентинівну на посаду
доцента кафедри біології та хімії.

1.37. Вважати  обраною  Пшиченко  Вікторію  Вікторівну  на  посаду
старшого викладача кафедри лабораторної діагностики.

1.38. Вважати обраним Зюзіна Дмитра Вікторовича на посаду викладача
кафедри лабораторної діагностики.

1.39. Вважати обраним Кулакова Юрія Євгеновича на посаду доцента
кафедри теорії та методики фізичної культури.

1.40. Вважати  обраним  Лелеку  Віталія  Миколайовича  на  посаду
доцента кафедри теорії та методики фізичної культури.

1.41. Вважати не обраною Бірюк Світлану Валеріївну на посаду доцента
кафедри теорії та методики фізичної культури.

1.42. Вважати  обраним  Вертелецького  Олега  Івановича  на  посаду
викладача кафедри теорії та методики фізичної культури.

1.43. Вважати обраною Войчун Олену Вікторівну на посаду викладача
кафедри теорії та методики фізичної культури.

1.44. Вважати обраним Козубенка  Олександра  Сергійовича  на  посаду
старшого викладача кафедри спорту.

2. Перенести на 28 серпня 2019 р. обрання за конкурсом таких науково-



педагогічних працівників:
 на посаду доцента кафедри спорту;
 на посаду викладача кафедри спорту;
 на посаду доцента кафедри історії та археології;
  на посаду старшого викладача кафедри історії та археології;
 на посаду доцента кафедри історії;
 на посаду старшого викладача кафедри історії;
 на посаду доцента кафедри комп’ютерної інженерії;
 на посаду старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії;
 на посаду доцента кафедри педагогіки та інклюзивної освіти;
 на посаду завідувача кафедри біології та хімії;
 на посаду старшого викладача кафедри біології та хімії;
 на посаду викладача кафедри біології та хімії;
 на посаду завідувача кафедри соціальної роботи.

3. Оголосити конкурс на заміщення таких посад:
3.1. Бібліотека –

Директор 
3.2. Кафедра теорії та методики фізичної культури -

Доцент – 1 
3.3. Кафедра англійської мови і літератури –

Викладач – 1 
3.4. Кафедра початкової освіти –

Доцент – 1 
Старший викладач – 1 
Викладач – 1 

3.5. Кафедра дошкільної освіти –
Старший викладач – 2 

3.6. Кафедра української мови і літератури –
Старший викладач – 1 

3.7. Кафедра германської філології та перекладу -
Старший викладач – 2 
Викладач – 0,5 
Викладач – 0,5 

4. Встановити крайній термін подання документів на заміщення вакантних
посад, зазначених у пункті 3, – 27 серпня 2019 р.

5. Обрання відбувається  на  посади,  а  розмір ставки встановлюється  при
прийнятті на роботу з урахуванням контингенту студентів, кошторисів
спеціальностей,  враховуючи  здійснення  оплати  праці  за  рахунок
загального та спеціального фондів.

6. Науково-педагогічним працівникам при оформленні на роботу надавати
індивідуальний план, картку навантаження та контракт.

РІШЕННЯ № 2.
Заслухавши та обговоривши питання про проведення виборів до складу

вченої  ради  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:



1. Затвердити загальну чисельність вченої ради 34 особи.
2. Узяти до відома інформацію щодо переліку працівників університету,

які  входять  до  складу  вченої  ради  за  посадовими  обов’язками,  та
включення до складу вченої ради керівника відділу кадрів та керівника
навчального відділу.

3. Затвердити квотний розподіл місць у складі вченої ради за факультетами
університету:  історичний  факультет  –  2  особи,  факультет  фізичної
культури  та  спорту  –  1  особа,  економічний  факультет  –  1  особа,
факультет  іноземної  філології  - 2  особи,  факультет  педагогіки  та
психології  –  4  особи,  факультет  дошкільної  та  початкової  освіти  –
1 особа.

4. Збори  трудових  колективів  факультетів  провести  27  серпня  2019  р.
о 10.00 год.

РІШЕННЯ № 3.1.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

спортивно-оздоровчий  табір  «Моряна»  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  спортивно-оздоровчий  табір  «Моряна»

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.2.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  інформації  про  передачу

державного  майна  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію  про  передачу  державного  майна  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського взяти до відома.

РІШЕННЯ № 3.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  змін  та

доповнень  до  «Положення  про  прийом  іноземних  громадян  та  осіб  без
громадянства  на  навчання  і  стажування  до  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 р.»,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Пункт  6.2  «Положення  про  прийом  іноземних  громадян  та  осіб  без

громадянства  на  навчання  і  стажування  до  Миколаївського
національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  у  2019 р.»
викласти в такій редакції:

6.2.  Прийом  заяв  і  документів,  вступні  випробування,  конкурсний  відбір  та  зарахування
вступників-іноземців  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  для  здобуття  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться у такі терміни: 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Заочна форма

навчання
Початок прийому заяв та 
документів

02.09.2019 р. 02.09.2019 р.



Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які 
мають проходити вступні 
випробування

24.09.2019 р. 24.09.2019 р.

Терміни проведення 
вступних випробувань

06.09. – 11.09.2019 р.
07.10. – 10.10.2019 р.
21.10. – 25.10.2019 р.

06.09. – 11.09.2019 р.
07.10. – 10.10.2019 р.
21.10. – 25.10.2019 р.

Терміни зарахування 
вступників

12.09.2019 р.
30.10.2019 р.

12.09.2019 р.
30.10.2019 р.

2. Пункт 8.2 розділу  VIII доповнити абзацом:  «Зарахування  на навчання
іноземних  громадян відбувається  після  кожного  етапу  вступних
випробувань  на  вільні  місця  ліцензійного  обсягу  спеціальності  на
конкурсній основі».

РІШЕННЯ № 3.4.
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  затвердження  вартості

навчання для іноземних громадян університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Встановити такий розмір оплати за навчання за контрактом (за рахунок
коштів  фізичних  (юридичних)  осіб)  іноземних  громадян  або  осіб  без
громадянства  здобувачів  вищої  освіти освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» в університеті на 2019-2020 н. р.:

№
з/п

Назва спеціальності Денна/заочна
(грн.)

1. 014 Середня освіта (Історія) 23000
2. 014 Середня освіта (Фізика) 23000
3. 014 Середня освіта (Хімія) 23000
4. 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 23000
5. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 23000
6. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 23000
7. 032 Історія і археологія 23000
8. 013 Початкова освіта 23000

РІШЕННЯ № 3.5.
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положення

про  Наглядову  раду  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  Наглядову  раду  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського.


