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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження  Правил  прийому  до  Миколаївського  національного

університету імені В. О. Сухомлинського в 2019 році.
Доповідає: Чадаєв О. М., відповідальний секретар приймальної комісії.
Готують:  керівники  навчальних  структурних  підрозділів;  члени
приймальної комісії.
Відповідальний  за  підготовку  питання:  Овчаренко А. В.,  перший
проректор.

2. Затвердження  Правил  прийому  до  Коледжу  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2019 році.
Доповідає: Чадаєв О. М., відповідальний секретар приймальної комісії.
Готують:  керівники  навчальних  структурних  підрозділів;  члени
приймальної комісії.
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор.

3. Різне.
3.1. Затвердження 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.
Готують:  керівники  навчальних  структурних  підрозділів;  члени
приймальної комісії.
Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор
із науково-педагогічної роботи.

3.2. Затвердження пропозицій обсягів  держзамовлення та  прийому на
контрактну форму навчання на підготовку бакалаврів, магістрів та
аспірантів відповідно до Правил прийому на 2019 рік.
Доповідають: Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи;  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.
Готують:  керівники  навчальних  структурних  підрозділів;
Чадаєв О. М.,  відповідальний  секретар  приймальної  комісії;
керівник навчального відділу Трофимишина О. С. 
Відповідальні  за підготовку питання: Василькова Н. І.,  проректор
із  науково-педагогічної  роботи;  Ситченко А. Л.,  проректор  із
науково-педагогічної роботи.

3.3. Затвердження  орієнтовної  вартості  навчання  за  контрактом  (за
рахунок  коштів  фізичних  (юридичних)  осіб)  здобувачів  вищої
освіти в університеті на 2019–2020 н. р.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету.
Готують:  керівники  навчальних  структурних  підрозділів;  члени
приймальної комісії.



Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор.
3.4. Затвердження  змін  та  доповнень  до  Колективного  договору  між

адміністрацією  та  первинною  профспілковою  організацією
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор; Січко В. М., голова
профкому університету.

3.5. Рейтинг  науково-педагогічних  працівників  університету  за
показниками наукової діяльності у 2018 році.
Доповідає:  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.
Готують: Пересунько М. В., провідний фахівець наукового відділу;
Лазаренко І. В., провідний фахівець наукового відділу.

3.6. Рейтинг  науково-педагогічних  працівників  університету  за
напрямами наукової діяльності.
Доповідає:  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.
Готують: Пересунько М. В., провідний фахівець наукового відділу;
Лазаренко І. В., провідний фахівець наукового відділу.

3.7. Про  формування  плану  наукової  та  науково-технічної  роботи
університету на 2019 рік.
Доповідає:  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.
Готує:  постійно діюча комісія  з  наукової  роботи та трансферу
технологій.
Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор
із науково-педагогічної роботи.

3.8. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий вісник
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського. Економічні науки» № 2 (11), грудень 2018 р.
Доповідає:  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.9. Рекомендація  до  друку  колективної  монографії  «Мова  дискурсу:
лінгвістичний  та  культурологічний  аспект»,  автори:  Бабій Ю. Б.,
Желязкова В. В.,  Каленюк С. О.,  Коч Н. В.,  Мікрюкова К. О.,
Олексюк О. М., Садова Г.Ю. 
Доповідає:  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.10.Затвердження Ліцензійної  справи  щодо розширення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців
за  першим (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю 014 Середня
освіта  (Біологія  та  здоров’я  людини)  галузі  знань
01 Освіта/Педагогіка  з  ліцензійним  обсягом  освітньої  послуги
200 осіб.
Доповідає:  Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.



Готують: Ларичева О. М.,  керівник  проектної  групи;  Данік Н. В.,
керівник відділу ліцензування та акредитації.

3.11.Затвердження Ліцензійної  справи  щодо розширення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців
за  першим (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю 014 Середня
освіта  (Інформатика)  галузі  знань  01 Освіта/Педагогіка  з
ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб.
Доповідає:  Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.
Готують: Погромська Г. С., керівник проектної групи; Данік Н. В.,
керівник відділу ліцензування та акредитації.

3.12.Про повторну інформацію щодо надання роз’яснення щодо освітніх
програм  (відповідно  листа  Міністерства  освіти  і  наук  України
від 05.06.2018 р. № 1/9-377). 
Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.

3.13.Інформація  про  майбутнє  вищої  освіти  в  Україні  (відповідно  до
інформації сайту освіта.ua). ). 
Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.

3.14.Про повторну інформацію щодо недопущення політичної агітації у
закладах  освіти  (відповідно  до  листа  Міністерства  освіти  і  наук
України від 26.06.2018 р. № 1/9-407). 
Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Правил прийому

до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в
2019 році,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Правила  прийому  до  Миколаївського  національного

університету імені В. О. Сухомлинського в 2019 році.
2. Висвітити  зазначені  Правила  на  офіційному  сайті  університету.

Відповідальний:  Чадаєв О. М.,  відповідальний  секретар  приймальної
комісії.

РІШЕННЯ № 2.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Правил прийому

до  Коледжу  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського в 2019 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Правила  прийому  до  Коледжу  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2019 році.
2. Висвітити  зазначені  Правила  на  офіційному  сайті  університету.

Відповідальний:  Чадаєв О. М.,  відповідальний  секретар  приймальної
комісії.

РІШЕННЯ № 3.1.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження 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. Затвердити  Положення  про  прийом  іноземних  громадян  та  осіб  без

громадянства  на  навчання  і  стажування  до  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 р.

РІШЕННЯ № 3.2.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  пропозицій

обсягів  держзамовлення  та  прийому  на  контрактну  форму  навчання  на
підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів відповідно до Правил прийому на
2019 рік, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  пропозицій  обсягів  держзамовлення  та  прийому  на

контрактну  форму  навчання  на  підготовку  бакалаврів,  магістрів  та
аспірантів відповідно до Правил прийому на 2019 рік.

РІШЕННЯ № 3.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  орієнтовної

вартості навчання за контрактом (за рахунок коштів фізичних (юридичних)
осіб) здобувачів вищої освіти в університеті на 2019–2020 н. р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердження орієнтовної  вартості  навчання за контрактом (за рахунок

коштів  фізичних  (юридичних)  осіб)  здобувачів  вищої  освіти  в
університеті на 2019–2020 н. р.

2. Для  подальшого  затвердження  на  наступному  засіданні  вченої  ради
університету  вартості  навчання  керівникам  навчальних  структурних
підрозділів розглянути на факультетах орієнтовну вартість навчання за
контрактом (за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб) здобувачів
вищої освіти в університеті на 2019–2020 н. р.

РІШЕННЯ № 3.4.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  змін  та

доповнень  до  Колективного  договору  між  адміністрацією  та  первинною
профспілковою  організацією  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. На виконання рішення конференції трудового колективу від 18.12.2018 р.

пропонує внести такі зміни та доповнення до Колективного договору:
1.1. Визначити  кошториси  спеціальностей  на  період  з  01.01.2019  р.

до 30.08.2019 р. Відповідальні:  Овчаренко А. В.,  перший проректор,
Нікітіна  З.  А.,  головний  бухгалтер,  завідувачі  кафедр.  Термін
виконання: до 30.01.2019 р.

1.2. Визначити  штатні  розписи  випускових  кафедр  відповідно  до
кошторисів спеціальностей на  період 01.01.2019 р.  до  30.06.2019 р.
Відповідальні:  Овчаренко  А.  В.,  перший  проректор,  Нікітіна  З.  А.,



головний  бухгалтер,  завідувачі  кафедр.  Термін  виконання:
до 30.01.2019 р.

1.3. Забезпечити  контроль  надходжень  і  витрат  зароблених  коштів  за
кожною  спеціальністю  та  структурним  підрозділом,  включаючи
відрахування  на  адміністративно-управлінський  персонал,  видати
відповідний наказ. Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор,
Нікітіна З. А., головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів.
Термін: до 30.01.2019 р.

1.4. Затвердити  порядок  доплати  науково-педагогічним  працівникам,
зважаючи на показники їх діяльності за основними напрямами роботи,
враховуючи  всі  витрати.  Термін  виконання:  до  30.01.2019  р.
Відповідальні:  Ситченко  А.  Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи, завідувачі кафедр.

1.5. Затвердити планові показники на 2019 р., на основі яких здійснюється
оцінка  діяльності  науково-педагогічних  працівників  університету  за
науковими напрямами та  у  відповідності  до  статусу  національного.
Термін  виконання:  до  01.02.2019  р.  Відповідальні:  Ситченко  А.  Л.,
проректор із науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.

1.6. Привести кадровий склад кафедр відповідно до штатного розпису та з
урахуванням  рейтингу  НПП,  складеного  на  основі  виконання
доведених  показників  діяльності  у  2018  р.  Термін  виконання:
до 31.01.2019 р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-
педагогічної роботи, завідувачі кафедр.

1.7. Забезпечити якісне формування Плану наукової та науково-технічної
роботи  університету  на  2019  р.  з  урахуванням наданих  експертних
висновків.  Термін  виконання:  до  30.01.2019  р.  Відповідальні:
Ситченко А.  Л.,  проректор із  науково-педагогічної  роботи,  постійно
діюча  комісія  з  наукової  роботи  і  трансферу  технологій,  керівники
наукових тем.

1.8. Подати  заявки  від  кожної  кафедри  на  виконання  Європейських
(Еразмус,  Горизонт  2020)  та  інших  грантових  програм.  Термін
виконання: до 30.06.2019 р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із
науково-педагогічної  роботи,  керівники  наукових  тем,  завідувачі
кафедр.

1.9. Запровадити  пілотний проект оновленої версії програми «Деканат».
Відповідальні: проректори Овчаренко А. В., Даниленко В. Л. Термін:
до 30.06.2019 р.

1.10.Здійснити  ліцензування  освітньої  діяльності  за  першим  і  другим
рівнями вищої освіти за всіма спеціальностями для навчання іноземних
громадян. Відповідальні: проректори Ситченко А. Л., Василькова Н. І.
Термін: до 30.06.2019 р.

1.11.Підготувати  акредитаційні  справи  освітніх  програм  відповідно  до
наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 р. № 253
«Про внесення змін до наказу МОН України від 30 жовтня 2017 р.
№ 1432 «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня
вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів
про  акредитацію  спеціальностей»»  та  своєчасно  надати  до



Акредитаційної  Комісії  України.  Відповідальні:  проректори
Ситченко А. Л., Василькова Н. І. Термін: до 01.02.2019 р.

1.12.Постійно  оновлювати  зміст  сайту  Миколаївського  національного
університету  імені  В.  О.  Сухомлинського  відповідно  до  Законів
України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»  та  наказів  Міністерства
освіти  і  науки  України.  Відповідальні:  Овчаренко  А.В.,  перший
проректор Термін: до 01.02.2019 р.

1.13.Затвердити  склад  наглядової  ради  університету.  Відповідальні:
Овчаренко  А.  В.,  перший  проректор.  Термін  виконання:
до 01.03.2019 р.

1.14.Не допускати в університеті політичної агітації, проведення політичних
акцій  та  залучення  до  них  учасників  освітнього  процесу,  інших
працівників, а також використання приміщень закладу для розміщення
громадських приймалень. Відповідальні:  проректори, декани. Термін
виконання: протягом року.

1.15.Затвердити  Положення  про  діяльність  постійно  діючих  комісій.
Відповідальні: голови постійно діючих комісій Термін: до 01.02.2019 р.

1.16.Реалізувати  антикорупційні  заходи  під  гаслом  «Студенти  проти
корупції».  Відповідальні:  проректори,  декани.  Термін  виконання:
протягом року.

1.17.Затвердити  Концепції  розвитку  кожного  навчального  структурного
підрозділу на 2019-2020 рр. Відповідальні: проректори, декани Термін
виконання: до 30.01.2019 р.

1.18.Затвердити  положення  про  організацію  навчального  процесу  в
університеті  на  2019-2020  рр.  Відповідальні:  проректори,  декани
Термін виконання: 30.01.2019 р.

1.19.Затвердити  Положення  про  оплату  праці  науково-педагогічних
працівників у залежності від повноти виконання індивідуального плану
роботи кожного викладача. Відповідальні: проректори, декани. Термін
виконання: 30.01.2019 р.

1.20.Визначити  економічну  доцільність  надання  додаткових  освітніх
послуг.  Відповідальні:  Овчаренко А. В.,  перший  проректор,
Нікітіна З. А., головний бухгалтер. Термін виконання: до 01.02.2019 р.

1.21.Визначити  персональну  відповідальність  кожного  працівника  за
виконання  свої  посадових  обов’язків.  Відповідальні:  проректори,
декани. Термін виконання: протягом року.

РІШЕННЯ № 3.5.
Заслухавши та обговоривши рейтинг науково-педагогічних працівників

університету за показниками наукової діяльності у 2018 році,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Рейтингові показники обговорити на засіданнях кафедр і врахувати під
час визначення рейтингу викладачів кафедри. Відповідальні: завідувачі
кафедр, декани факультетів. Термін виконання: до 15.01.2019 р.

2. Визначити рейтинги викладачів кафедр і надати відповідну інформацію
до  наукового  відділу.  Відповідальні:  завідувачі  кафедр,  декани
факультетів. Термін виконання: до 15.01.2019 р.



РІШЕННЯ № 3.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  результати  роботи

спеціалізованих вчених рад університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Вважати  задовільною роботу  спеціалізованої  вченої  ради К 38.134.02.  по
захисту  дисертацій  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата
педагогічних  наук  зі  спеціальності  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та
історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська
література).

2. Вважати  завершеною  роботу  спеціалізованої  вченої  ради К 38.134.01 по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних
наук із спеціальності 07.00.01 –історія України.

РІШЕННЯ № 3.7.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  дотримання  академічної

доброчесності  учасниками  освітнього  процесу:  науково-педагогічними
працівниками, бакалаврами, магістрами, докторами філософії та докторами наук,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. На засіданнях кафедр обговорити зміст «Методичних рекомендацій для

закладів  вищої  освіти  з  підтримки  принципів  академічної
доброчесності».  Відповідальні:  завідувачі  кафедр  Термін  виконання:
до 11.01.2019 р.

2. Оновити  та  оприлюднити,  в  тому  числі  на  сайтах  навчальних
структурних підрозділів, методичні рекомендації з написання письмових
робіт  з  врахуванням  вимог  «Методичних  рекомендацій  для  закладів
вищої  освіти  з  підтримки  принципів  академічної  доброчесності».
Відповідальні:  керівники  проектних  груп,  завідувачі  кафедр,  декани
факультетів. Термін виконання: до 01.02.2019 р.

3. Керівникам навчальних структурних підрозділів посилити контроль за
дією  накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань  студентів
(своєчасністю  закриття  кредитів  відповідно  до  графіка  освітнього
процесу,  відображення  оцінок  за  самостійну  роботу  на  сторінках
відповідної навчальної дисципліни у журналі та у картках самостійної
роботи).  Відповідальні:  декани  факультетів.  Термін  виконання:
ІІ семестр 2018-2019 н. р.

4. Провести  факультетські  методичні  семінари  з  питання  встановлення
єдиних  вимог  оцінювання  знань  студентів.  Відповідальні:  декани
факультетів. Термін виконання: 01.02.2019 р.

РІШЕННЯ № 3.7.
Заслухавши та  обговоривши питання  про  формування плану наукової та

науково-технічної роботи університету на 2019 рік,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати  включення  Запиту  науково-дослідної  роботи  доктора
економічних наук, професора Бурової Т. А., доктора педагогічних наук,
професора Трифонової О.С.  до  тематичного  плану  роботи



Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
в  сферах  наукової,  науково-технічної  та  інноваційної  діяльності  на
2019 рік. 

2. Рекомендувати  включення  Запитів  науково-дослідної  роботи  доктора
філологічних  наук,  професора  Коч  Н.  В.,  доктора  економічних  наук,
професора  Назарової Л. В.,  кандидата  політичних  наук,  доцента
Ворчакової І. Є., доктора політичних наук, професора Ніколаєнко Н. О.,
доктора  політичних  наук,  професора  Седляр Ю. О.,  кандидата
біологічних наук, доцента Корольової О. В., кандидата біологічних наук,
доцента  Гетманцева  С. В.,  кандидата   фізико-математичних  наук,
доцента  Пожеватенко  В. В.  до  тематичного  плану  роботи
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
в  сферах  наукової,  науково-технічної  та  інноваційної  діяльності  на
2019 рік  за  умови  представлення  експертного  висновку  з  оцінкою
відповідно до переліку

РІШЕННЯ № 3.8.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

збірника наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського.  Економічні  науки»  № 2  (11),
грудень 2018 р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  збірник  наукових  праць  «Науковий  вісник

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Економічні науки» № 2 (11), грудень 2018 р. 

2. На звороті титульного аркуша збірника наукових праць необхідно вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені  В.  О.  Сухомлинського  (протокол  №  10
від 19.12.2018 р.)».

3. Контрольні  примірники  збірника  наукових  праць  надати  до  наукової
бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.9.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

колективної монографії «Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний
аспект»,  автори:  Бабій  Ю. Б.,  Желязкова  В. В.,  Каленюк  С. О.,  Коч  Н. В.,
Мікрюкова К. О., Олексюк О. М., Садова Г. Ю.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  колективну  монографію  «Мова  дискурсу:

лінгвістичний  та  культурологічний  аспекти»,  автори:  Бабій  Ю. Б.,
Желязкова  В. В.,  Каленюк  С. О.,  Коч  Н. В.,  Мікрюкова  К. О.,
Олексюк О. М., Садова Г. Ю.

2. На звороті титульного аркуша колективної монографії необхідно вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  №  10  від
19.12.2018 р.)».

3. Контрольні  примірники  колективної  монографії  надати  до  наукової



бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.10.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  щодо  підготовки  фахівців  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за
спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань
01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої

діяльності  у  сфері  вищої  освіти щодо підготовки фахівців  за  першим
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та
здоров’я  людини)  галузі  знань  01 Освіта/Педагогіка  з  ліцензійним
обсягом освітньої послуги 200 осіб.

РІШЕННЯ № 3.11.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  Ліцензійної

справи  щодо розширення  провадження  освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  щодо  підготовки  фахівців  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за
спеціальністю  014 Середня  освіта  (Інформатика)  галузі  знань
01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Ліцензійну справу  щодо розширення провадження освітньої

діяльності  у  сфері  вищої  освіти щодо підготовки фахівців  за  першим
(бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю  014 Середня  освіта
(Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом
освітньої послуги 200 осіб.

РІШЕННЯ № 3.12.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  повторної  інформації  про

надання роз’яснення щодо освітніх програм (відповідно до листа Міністерства
освіти і наук України від 05.06.2018 р. № 1/9-377). 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Керівникам  навчальних  структурних  підрозділів,  завідувачам  кафедр,

гарантам освітніх програм враховувати в роботі  інформацію про надання
роз’яснення щодо освітніх програм (відповідно до листа Міністерства
освіти і наук України від 05.06.2018 р. № 1/9-377.).

РІШЕННЯ № 3.13.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  майбутнє  вищої  освіти  в

Україні (відповідно до інформації сайту освіта.ua). ), 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Керівникам  навчальних  структурних  підрозділів  враховувати  в  роботі
інформацію  про  майбутнє  вищої  освіти  в  Україні  (відповідно  до
інформації сайту освіта.ua). ).

РІШЕННЯ № 3.14.



Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  повторної  інформації  про
недопущення  політичної  агітації  у  закладах  освіти  (відповідно  до  листа
Міністерства освіти і наук України від 26.06.2018 р. № 1/9-407). 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Керівникам  навчальних  структурних  підрозділів  враховувати  в  роботі

інформацію  про  недопущення  політичної  агітації  у  закладах  освіти
(відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 р.
№ 1/9-407).
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	3.4. Затвердження змін та доповнень до Колективного договору між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
	Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор; Січко В. М., голова профкому університету.
	3.5. Рейтинг науково-педагогічних працівників університету за показниками наукової діяльності у 2018 році.
	Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
	Готують: Пересунько М. В., провідний фахівець наукового відділу; Лазаренко І. В., провідний фахівець наукового відділу.
	3.6. Рейтинг науково-педагогічних працівників університету за напрямами наукової діяльності.
	Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
	Готують: Пересунько М. В., провідний фахівець наукового відділу; Лазаренко І. В., провідний фахівець наукового відділу.
	3.7. Про формування плану наукової та науково-технічної роботи університету на 2019 рік.
	Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
	Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій.
	Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
	3.8. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки» № 2 (11), грудень 2018 р.
	Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
	3.9. Рекомендація до друку колективної монографії «Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспект», автори: Бабій Ю. Б., Желязкова В. В., Каленюк С. О., Коч Н. В., Мікрюкова К. О., Олексюк О. М., Садова Г.Ю.
	Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
	3.10. Затвердження Ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб.
	Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
	Готують: Ларичева О. М., керівник проектної групи; Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації.
	3.11. Затвердження Ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб.
	Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.
	Готують: Погромська Г. С., керівник проектної групи; Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації.
	3.12. Про повторну інформацію щодо надання роз’яснення щодо освітніх програм (відповідно листа Міністерства освіти і наук України від 05.06.2018 р. № 1/9-377).
	Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.
	3.13. Інформація про майбутнє вищої освіти в Україні (відповідно до інформації сайту освіта.ua).
	Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.
	3.14. Про повторну інформацію щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти (відповідно до листа Міністерства освіти і наук України від 26.06.2018 р. № 1/9-407).
	Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.
	РІШЕННЯ № 1.
	1. На виконання рішення конференції трудового колективу від 18.12.2018 р. пропонує внести такі зміни та доповнення до Колективного договору:
	1.1. Визначити кошториси спеціальностей на період з 01.01.2019 р. до 30.08.2019 р. Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор, Нікітіна З. А., головний бухгалтер, завідувачі кафедр. Термін виконання: до 30.01.2019 р.
	1.2. Визначити штатні розписи випускових кафедр відповідно до кошторисів спеціальностей на період 01.01.2019 р. до 30.06.2019 р. Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор, Нікітіна З. А., головний бухгалтер, завідувачі кафедр. Термін виконання: до 30.01.2019 р.
	1.3. Забезпечити контроль надходжень і витрат зароблених коштів за кожною спеціальністю та структурним підрозділом, включаючи відрахування на адміністративно-управлінський персонал, видати відповідний наказ. Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор, Нікітіна З. А., головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів. Термін: до 30.01.2019 р.
	1.4. Затвердити порядок доплати науково-педагогічним працівникам, зважаючи на показники їх діяльності за основними напрямами роботи, враховуючи всі витрати. Термін виконання: до 30.01.2019 р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.
	1.5. Затвердити планові показники на 2019 р., на основі яких здійснюється оцінка діяльності науково-педагогічних працівників університету за науковими напрямами та у відповідності до статусу національного. Термін виконання: до 01.02.2019 р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.
	1.6. Привести кадровий склад кафедр відповідно до штатного розпису та з урахуванням рейтингу НПП, складеного на основі виконання доведених показників діяльності у 2018 р. Термін виконання: до 31.01.2019 р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.
	1.7. Забезпечити якісне формування Плану наукової та науково-технічної роботи університету на 2019 р. з урахуванням наданих експертних висновків. Термін виконання: до 30.01.2019 р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи, постійно діюча комісія з наукової роботи і трансферу технологій, керівники наукових тем.
	1.8. Подати заявки від кожної кафедри на виконання Європейських (Еразмус, Горизонт 2020) та інших грантових програм. Термін виконання: до 30.06.2019 р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи, керівники наукових тем, завідувачі кафедр.
	1.9. Запровадити пілотний проект оновленої версії програми «Деканат». Відповідальні: проректори Овчаренко А. В., Даниленко В. Л. Термін: до 30.06.2019 р.
	1.10. Здійснити ліцензування освітньої діяльності за першим і другим рівнями вищої освіти за всіма спеціальностями для навчання іноземних громадян. Відповідальні: проректори Ситченко А. Л., Василькова Н. І. Термін: до 30.06.2019 р.
	1.11. Підготувати акредитаційні справи освітніх програм відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 р. № 253 «Про внесення змін до наказу МОН України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей»» та своєчасно надати до Акредитаційної Комісії України. Відповідальні: проректори Ситченко А. Л., Василькова Н. І. Термін: до 01.02.2019 р.
	1.12. Постійно оновлювати зміст сайту Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та наказів Міністерства освіти і науки України. Відповідальні: Овчаренко А.В., перший проректор Термін: до 01.02.2019 р.
	1.13. Затвердити склад наглядової ради університету. Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор. Термін виконання: до 01.03.2019 р.
	1.14. Не допускати в університеті політичної агітації, проведення політичних акцій та залучення до них учасників освітнього процесу, інших працівників, а також використання приміщень закладу для розміщення громадських приймалень. Відповідальні: проректори, декани. Термін виконання: протягом року.
	1.15. Затвердити Положення про діяльність постійно діючих комісій. Відповідальні: голови постійно діючих комісій Термін: до 01.02.2019 р.
	1.16. Реалізувати антикорупційні заходи під гаслом «Студенти проти корупції». Відповідальні: проректори, декани. Термін виконання: протягом року.
	1.17. Затвердити Концепції розвитку кожного навчального структурного підрозділу на 2019‑2020 рр. Відповідальні: проректори, декани Термін виконання: до 30.01.2019 р.
	1.18. Затвердити положення про організацію навчального процесу в університеті на 2019‑2020 рр. Відповідальні: проректори, декани Термін виконання: 30.01.2019 р.
	1.19. Затвердити Положення про оплату праці науково-педагогічних працівників у залежності від повноти виконання індивідуального плану роботи кожного викладача. Відповідальні: проректори, декани. Термін виконання: 30.01.2019 р.
	1.20. Визначити економічну доцільність надання додаткових освітніх послуг. Відповідальні: Овчаренко А. В., перший проректор, Нікітіна З. А., головний бухгалтер. Термін виконання: до 01.02.2019 р.
	1.21. Визначити персональну відповідальність кожного працівника за виконання свої посадових обов’язків. Відповідальні: проректори, декани. Термін виконання: протягом року.
	1. Затвердити Ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 200 осіб.
	Заслухавши та обговоривши питання щодо повторної інформації про надання роз’яснення щодо освітніх програм (відповідно до листа Міністерства освіти і наук України від 05.06.2018 р. № 1/9-377).
	Заслухавши та обговоривши питання про майбутнє вищої освіти в Україні (відповідно до інформації сайту освіта.ua),
	Заслухавши та обговоривши питання щодо повторної інформації про недопущення політичної агітації у закладах освіти (відповідно до листа Міністерства освіти і наук України від 26.06.2018 р. № 1/9-407).

