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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Організація навчального процесу в 2018 – 2019 н. р. 

Доповідає: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 

Готують: керівники навчальних структурних підрозділів  

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-

педагогічної роботи; Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2. Різне. 

2.1. Інформація про зміни до порядку про присвоєння вчених звань: посилення 

відповідальності за академічну недоброчесність та покращення доступу до науково-

педагогічної діяльності осіб з інвалідністю і групою. 

Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету. 

2.2. Затвердження доповнення до Правил прийому Порядком прийому для 

здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території України та Порядком організації та проведення вступних 

випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 2018 р. 

Доповідає: Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії 

університету. 

2.3. Внесення змін щодо рішення про використання об’єкту будівництва 

«Створення спортивного містечка по просп. Героїв України (Сталінграду), 4,  

м. Миколаїв». 

Доповідає: Даниленко В. Л. проректор з адміністративно-господарчої роботи. 
 

 

РІШЕННЯ № 1. 

Заслухавши та обговоривши питання про організацію навчального процесу в 

2018 – 2019 н. р., 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. З метою якісної організації навчального процесу в  2018–2019 н. р. та 

для забезпечення виконання навчальних планів у повному обсязі: 

1.1. Розклади навчальних занять на І семестр 2018-2019 н. р. подати 

для затвердження до 31.07.2018 р.,  врахувавши що: 

1.1.1. студенти І-ІІ курсів навчаються в першу зміну; 

1.1.2. студенти ІІІ-VІ курсів навчаються в другу зміну (за 

необхідністю – у третю); 

1.1.3. максимальне тижневе аудиторне навантаження:  

- для студентів ОКР «бакалавр» – до 30 годин; 

- для студентів 5 курсу освітнього ступеня  «магістр» – до 

18 годин; 

- для студентів 6 курсу (з терміном навчання 1 рік 4 місяці) – до 

30 годин. 

1.1.4. розклад занять, погоджений із проректором із науково-

педагогічної роботи, затверджується ректором. 



1.2. Графіки навчального процесу складати з переліком заліків і 

екзаменів. 

1.3. Графік контролю за самостійною роботою студентів складати із 

зазначенням терміну зарахування кожного кредиту. 

1.4. Ректорські контрольні роботи провести  під час навчальних занять 

з 06.11.2018 р. до 17.11.2018 р. Результати подати до навчального відділу до 

30.11.2018 р. 

1.4.1. Заняття з 03.09.2018.р. відбуватимуться за таким графіком: 

I пара 08.30 – 09.50 перерва 10 хв. 

II пара 10.00 – 11.20 перерва 30 хв. 

III пара 11.50 – 13.10 перерва 10 хв. 

IV пара 13.20 – 14.40 перерва 30 хв. 

V пара 15.10 – 16.30 перерва 10 хв. 

VІ пара 16.40 – 18.00  

З 03.09.2018 р. навчання проводити за зірочкою (*). 

1.5. Для студентів 1-5 курсів до 05.01.2019 р. завершити теоретичні 

заняття в І семестрі та надати навчальному відділу залікові відомості. 

1.6. Провести  зимову екзаменаційну сесію: 

1.6.1. для випускників освітнього ступеня «магістр» (з терміном 

навчання 1 рік і чотири місяці) із 19.11.2018 р. до 

01.12.2018 р. 

1.6.2.  для студентів 1-5 курсів із 08.01.2019 р. до 23.01.2019 р.  

1.7. До 15.11.2018 р. подати розклад проведення екзаменаційної сесії 

(освітній ступінь  «магістр»), до 07.12.2018 р. – для студентів 1-5 курсів. 

1.8. Провести ліквідацію академічних заборгованостей для студентів, 

які матимуть за результатами сесії не більше двох незадовільних оцінок, до 

початку наступного семестру у два етапи: 

- І етап: із 24.01.2019 р. до 29.01.2019 р.; 

- ІІ етап: із 30.01.2019 р. до 02.02.2019 р.  

1.9. До 20.05.2019 р. надати для затвердження навчальному відділу 

розклад ліквідації академічної заборгованості з усіх дисциплін. 

1.10. Провести екзамени підсумкової атестації: 

- для студентів освітнього ступеня «магістр» з терміном 

навчання  один рік і чотири місяці, із 03.12.2018 р. до 

20.12.2018 р. та вручити їм дипломи 29.12.2018 р. 

- для студентів ОКР  «бакалавр» заочної форми навчання із 

03.01.2019 р. до 20.01.2019 р. та вручити їм дипломи 

31.01.2019 р. 

1.11. Визначити термін проведення зимових канікул із 24.01.2019 р. до 

03.02.2019 р. 

1.12. Навчальні заняття в другому семестрі розпочати 04.02.2018 р.  

1.13. Провести літню екзаменаційну сесію: 

- для випускників освітнього ступеня  «магістр» (з терміном 

навчання 1 рік і дев’ять  місяців) із 22.04.2019 р. до 

03.05.2019 р. 

- для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» із 20.05.2019 р. до 31.05.2019 р 



- для студентів 1-3 та 5 курсів із 10.06.2019 р. до 

22.06.2019 р.  

1.14. Подати розклад проведення екзаменаційної сесії: 

- для випускників освітнього ступеня «магістр» до 

01.04.2019 р.,  

- для студентів 1-5 курсів до 10.05.2019 р. 

1.15. Провести ліквідацію академічних заборгованостей для 

студентів, які матимуть за результатами сесії не більше двох незадовільних 

оцінок, до початку наступного семестру у два етапи: 

- І етап: із 24.06.2019 р. до 29.06.2019 р.; 

- ІІ етап: із 27.08.2019 р. до 31.08.2019 р.  

1.16. До 25.05.2019 р. надати для затвердження навчальному відділу 

розклад ліквідації академічної заборгованості з усіх дисциплін. 

1.17. Провести екзамени підсумкової атестації: 

-для студентів освітнього ступеня «магістр», для яких термін 

навчання становить один рік і дев’ять місяців, із 

06.05.2019 р. до 20.05.2019 р. та вручити їм дипломи до 

31.05.2019 р. 

-для студентів ОКР «бакалавр» із 05.06.2019 р.  до 

18.06.2019 р. та вручити їм дипломи 27.06.2019 р. 

1.18. Термін проведення літніх канікул із 01.07.2019 р. до 31.08.2019 р. 
2. До 10.06.2018 р. Трофимишиній О. С., керівнику навчального відділу 

підготовити проект наказу, про організацію навчального процесу в                      

2018 – 2019 н. р., з урахування пропозицій керівників навчальних структурних 

підрозділів. Відповідальний: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 

Термін: до 10.06.2018 р. 

 

РІШЕННЯ № 2.1. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про зміни до 

порядку про присвоєння вчених звань: посилення відповідальності за 

академічну недоброчесність та покращення доступу до науково-педагогічної 

діяльності осіб з інвалідністю і групою,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Врахувати в роботі інформацію про зміни до порядку про присвоєння вчених 

звань: посилення відповідальності за академічну недоброчесність та покращення 

доступу до науково-педагогічної діяльності осіб з інвалідністю і групою.  

2. Керівникам навчальних структурних підрозділів розглянути на 

засіданнях вчених рад факультетів / інституту питання щодо інформації про 

зміни до порядку про присвоєння вчених звань: посилення відповідальності 

за академічну недоброчесність та покращення доступу до науково-

педагогічної діяльності осіб з інвалідністю і групою. 
Відповідальні: керівники навчальних структурних підрозділів. 

РІШЕННЯ № 2.2. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження доповнення до 

Правил прийому Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України та 

Порядком організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти у 2018 р., 



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Доповнити Правила прийому на навчання до університету в 

2018 році згідно з наказом МОН України № 270 від 22.03.18 року «Про 

затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації та 

проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерського) 

рівень вищої освіти в 2018 році» Порядком прийому для здобуття вищої та 

професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України.  

2. Доповнити Правила прийому на навчання до університету в 

2018 році згідно з наказом МОН України № 560 від 24.05.16 року «Про 

затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України» 

Порядком організації та проведення вступних випробувань для вступу на 

другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

3. До 25.05.2018 р. Білюк О. Г., відповідальному секретарю 

приймальної комісії університету, довести до відома керівників навчальних 

структурних підрозділів, голів відбіркових, предметних фахових, 

атестаційних комісій, інформацію про зміни до програм вступних 

випробувань та екзаменаційних матеріалів для першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти та програм для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році 

відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 р. 

№ 270 та від 24.05.2016 р. № 560. 

 
РІШЕННЯ № 2.3. 

Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін щодо рішення 

про використання об’єкту будівництва «Створення спортивного містечка по 

просп. Героїв України (Сталінграду), 4,  м. Миколаїв»,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. За умови безкоштовного використання студентами об’єктів 

спортивного містечка Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського не заперечує щодо:  

1.1. Закріплення на праві господарського відання об’єкта нерухомого 

майна: незавершене будівництво, спортивний комплекс, об’єкт житлової 

нерухомості (реєстраційний номер 1395497348101) МОН України 

(м. Миколаїв, проспект Героїв України, будинок 4) за комітетом з фізичного 

виховання та спорту МОН України.  

1.2. Передачі з балансу університету на баланс комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України об’єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі 

спортивного комплексу (реєстраційний номер 1398568348101): склад, гараж 

(м. Миколаїв, проспект Героїв України, будинок 4), а саме: склад (побутове 

приміщення) за літ. Г-1 загальною площею 35,0 кв. м; гараж з боксами 

(побутовими приміщеннями) за літ. Д-1 загальною площею 337,5 кв. м. 


