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м.  Миколаїв 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження максимальних обсягів та кваліфікаційних мінімумів 

державного замовлення на прийом 2020 року до Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Готує: Михальченко Н. В., відповідальний секретар приймальної комісії; 
Царенко О. О., директор Коледжу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського; Кузнецова О. А., проректор із 
науково-педагогічної роботи; Дінжос Р. В., проректор із науково-
педагогічної роботи. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із науково-
педагогічної роботи.  

2. Рейтинговий підхід до фінансування закладів вищої освіти. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Готує: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із науково-
педагогічної роботи.  

3. Різне. 
3.1. Внесення та затвердження змін до складу вченої ради та затвердження 

складу ректорату університету на 2020 рік. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.  
Готує: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.  
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 

 
РІШЕННЯ № 1. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження максимальних 
обсягів та кваліфікаційних мінімумів державного замовлення на прийом 2020 
року до Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного 

замовлення на прийом 2020 року. 
Відповідальний: Михальченко Н. В., відповідальний секретар приймальної 
комісії. 

2. Розмістити інформацію про максимальні обсяги та кваліфікаційні мінімуми 
державного замовлення в системі ЄДЕБО та на сайті Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 



Відповідальний: Михальченко Н. В., відповідальний секретар приймальної 
комісії. 
Термін виконання: до 15.01.2020 р. 

 
РІШЕННЯ № 2. 

Заслухавши та обговоривши питання про рейтинговий підхід до 
фінансування закладів вищої освіти, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Розподіляти видатки державного бюджету університету на 2020 р. між 

структурними підрозділами на основі показників освітньої, наукової та 
міжнародної діяльності згідно з постановою Кабінету Міністрів 
від 24.12.2019 р. № 1146. 

2. Надати проєкти розрахунків кошторисів відповідних підрозділів щодо 
виконання кошторису університету згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2002 р. № 228. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання – до 03.04.2020 р. 

3. Внести відповідні зміни до порядку складання, розгляду і затвердження 
кошторису університету на 2020 рік.  
Відповідальні: Тогоєва Г. М., головний бухгалтер університету; 
проректори; Овчаренко А. В., перший проректор; Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи; Кузнецова О. А., проректор із науково-
педагогічної роботи; декани факультетів. 
Термін виконання: до 04.03.2020 р. 

4. Довести до відома професорсько-викладацький склад щодо постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. № 1044 та попередити про 
можливі істотні зміни умов праці з 01.01.2021 р.  
Відповідальний: Полоскова І.В., начальник відділу кадрів. 
Термін виконання: 30.10.2020 р. 

 
РІШЕННЯ № 3.1. 

Заслухавши та обговоривши питання про внесення та затвердження змін 
до складу вченої ради та затвердження складу ректорату університету на 2020 
рік, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Внести до складу вченої ради університету такі зміни: 

1.1. Вивести зі складу вченої ради 
- Копитіну Ірину Володимирівну, доктора філософії в галузі 

управління та адміністрування, доцента; 
- Господаренко Оксану Валеріївну, доктора філософії в галузі 

гуманітарних наук, доцента; 
- Кіщака Івана Теодоровича, доктора економічних наук, професора, 

професора кафедри економіки та менеджменту. 



1.2. Включити до складу вченої ради університету Желязкову Вікторію 
Валеріївну, ученого секретаря університету, доктора філософії в галузі 
гуманітарних наук, доцента. 

2. Затвердити склад ректорату МНУ імені В. О. Сухомлинського на 2020 рік. 

№ п/п Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання 

1.  Будак Валерій 
Дмитрович 

ректор, голова ректорату, академік НАПН 
України, доктор технічних наук, професор. 

2.  Овчаренко Анатолій 
Володимирович 

перший проректор, доктор філософії в галузі 
математики та статистики, доцент. 

3.  Дінжос Роман 
Володимирович 

проректор із науково-педагогічної роботи, 
доктор технічних наук, професор. 

4.  Кузнецова Олена 
Анатоліївна 

проректор із науково-педагогічної роботи, 
доктор філософії в галузі освіти, доцент. 

5.  Даниленко Вікторія 
Леонідівна 

проректор із адміністративно-господарчої 
роботи. 

6.  Жигадло Геннадій 
Біславович 

декан факультету фізичної культури та спорту, 
доктор філософії в галузі освіти, доцент. 

7.  Мороз Тетяна 
Олександрівна 

декан факультету іноземної філології, доктор 
філософії в галузі освіти, доцент. 

8.  Олексюк Олеся 
Миколаївна 

декан факультету педагогіки та психології, 
доктор філософії в галузі гуманітарних наук. 

9.  Пархоменко 
Олександр Юрійович 

декан механіко-математичного факультету, 
доктор філософії в галузі математики та 
статистики. 

10.  Степанова Тетяна 
Михайлівна 

декан факультету дошкільної та початкової 
освіти, доктор педагогічних наук, професор. 

11.  Царенко Олена 
Олексіївна 

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

12.  Бахтін Анатолій 
Михайлович 

завідувач кафедри військової підготовки, 
доктор філософії в галузі гуманітарних наук, 
доцент. 

13.  Бєлан Микола 
Миколайович начальник юридичного відділу. 

14.  Войчун Олена 
Вікторівна 

голова первинної профспілкової організації 
студентів університету. 

15.  Горбуров Євген 
Григорович 

фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою 
Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

16.  Джанова Вікторія 
Віталіївна керівник відділу платних послуг. 

17.  Желязкова Вікторія учений секретар, доктор філософії в галузі 



№ п/п Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання 

Валеріївна гуманітарних наук, доцент. 

18.  Тогоєва Ганна 
Михайлівна головний бухгалтер університету. 

19.  Полоскова Ірина 
Вікторівна начальник відділу кадрів. 

20.  Січко Віктор 
Михайлович 

голова профкому університету, доктор 
філософії в галузі математики та статистики, 
доцент. 

21.  Тельпиш Олена 
Анатоліївна директор бібліотеки університету. 

22.  Трофимишина Ольга 
Степанівна керівник навчального відділу. 

23.  Михальченко Наталія 
В’ячеславівна відповідальний секретар приймальної комісії. 

24.  Кабаль Михайло 
Васильович голова студентської ради університету. 

25.  Токар Давид 
Миколайович 

голова студентської ради гуртожитку 
університету № 3. 

26.  Поляков Роман 
Олександрович 

голова студентської ради гуртожитку 
університету № 2. 

 
 


