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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження Плану роботи університету у сферах наукової, науково-

технічної та інноваційної роботи на 2019 рік.
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують: керівники наукових тем; Лазаренко І. В., провідний фахівець
наукового  відділу;  Пересунько М. В.,  провідний  фахівець  наукового
відділу; члени постійно діючої комісії з наукової роботи та трансферу
технологій.
Відповідальний  за  підготовку  питання:  Ситченко А. Л.,  проректор  із
науково-педагогічної роботи.

2. Затвердження звіту  фінансової  та  господарчої  діяльності  університету
за 2018 рік.
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор з  адміністративно-господарчої
роботи.
Готує: Нікітіна З. А., головний бухгалтер університету. 
Відповідальний  за  підготовку  питання: Даниленко В. Л.,  проректор  з
адміністративно-господарчої роботи.

3. Різне.
3.1. Виконання рішень вчених рад за І семестр 2018–2019 н. р.

Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар.
Готують:  Булгакова Т. В.,  завідувач  канцелярії,  Копитіна І. В.,
учений секретар.

3.2. Затвердження  кандидатів  на  іменні  академічні  стипендії
(академічна  стипендія  Президента  України,  академічна  стипендія
Кабінету  Міністрів  України,  академічна  стипендія
імені М. С. Грушевського) на ІІ семестр 2018–2019 н. р.
Доповідає: Корня Ю. А., голова студентської ради університету. 
Готують: керівники структурних підрозділів.

3.3. Затвердження  змін  до  Правил  призначення  академічної стипендії
студентам  МНУ  імені  В.  О.  Сухомлинського  та  Правил
призначення  академічної стипендії студентам  Коледжу  МНУ
імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Корня Ю. А., голова студентської ради університету. 
Готують: керівники структурних підрозділів.

3.4. Рекомендація  до  друку  навчально-методичних  праць  науково-
педагогічних працівників університету.
Доповідає: Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.5. Рекомендація  до  друку  збірника  наукових  праць  «Наукового
вісника  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського. Історичні науки», № 2 (46), грудень 2018 р.



Доповідає: Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.6. Затвердження  Положень  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи.

3.7. Затвердження Плану заходів з енергозбереження в Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає:  Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи.

3.8. Затвердження змін до Положення про облік робочого часу.
Доповідає: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.

3.9. Затвердження  Положення  про  Центр  психологічної  служби
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Гулькова Д. С.,  завідувач психолого-медико-педагогічної
консультації Центру психологічної служби.

3.10.Затвердження  змін  та  доповнень  до  Правил  прийому  до
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського в 2019 році.
Доповідає: Чадаєв О. М.,  відповідальний  секретар  приймальної
комісії.

3.11.Затвердження  Положень:  Положення  про  приймальну  комісію
Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського  у  2019  році;  Положення  про  фахову
атестаційну  комісію  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського у 2019 році; Положення про відбіркову
комісію  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського у 2019 році; Положення про апеляційну
комісію  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського у 2019 році; Положення про предметну
екзаменаційну комісію Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського у 2019 році.
Доповідає: Чадаєв О. М.,  відповідальний  секретар  приймальної
комісії.

3.12.Інформація про проведення вступної кампанії 2019 року (відповідно
до  листа  Департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації
від 14.01.2019 р.  № 43/01-11  «Щодо  проведення  регіональних
нарад-семінарів» 17.01.2019 р., м. Одеса).
Доповідає: Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.13.Інформація  про  оренду  та  переміщення  охорони  навчального
корпусу університету № 11.
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи.

3.14.Про  включення  до  складу  авторського  колективу  комплексної
науково-прикладної  роботи  «Перспективність  і  наступність  між



дошкільною  та  початковою  освітою  засобами  інтегрованої
особистісно-орієнтованої  технології  в  умовах  Нової  української
школи» та подання на здобуття Державної премії України в галузі
освіти  2019  року  (номінація  «Дошкільна  і  позашкільна  освіта»):
Будака Валерія Дмитровича – доктора технічних наук, професора,
дійсного члена (академіка) НАПН України, ректора Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського; Степанову
Тетяну Михайлівну – доктора педагогічних наук, професора, декана
факультету  дошкільної  та  початкової  освіти  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського; Якименко
Світлану  Іванівну  –  кандидата  педагогічних  наук,  професора,
завідувача  кафедри  початкової  освіти  факультету  дошкільної  та
початкової  освіти  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського;  Дячук  Валентину Іванівну −  учителя
вищої  категорії,  учителя-методиста,  відмінника  освіти  України,
директора  Миколаївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 50 імені Г. Л. Дівіної Миколаївської міської ради Миколаївської
області;  Голян  Людмилу  Павлівну  −  відмінника  освіти  України,
директора  закладу  дошкільної  освіти  № 139  «Золотий  півник»
м. Миколаєва.
Доповідає: Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Плану роботи

університету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної роботи на
2019 рік,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  План  роботи  університету  в  сферах  наукової,  науково-

технічної  та  інноваційної  діяльності  на  2019  рік  за  такими  п’ятьма
напрямами:  1.  Гуманітарні  науки.  2.  Суспільні  науки.  3.  Біологія  та
охорона здоров’я. 4. Математичні науки. 5. Технічні науки.

2. Визначити  основні  планові  показники  наукової,  науково-технічної  та
інноваційної діяльності у відповідності до атестаційних вимог до ЗВО в
частині наукової роботи (за кожним науковим напрямом та звітністю у
кінці кожного семестру).

РІШЕННЯ № 2.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження звіту фінансової

та господарчої діяльності університету за 2018 рік, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити «Звіт фінансової та господарчої діяльності університету за
2018 рік».

РІШЕННЯ № 3.1.
Заслухавши та обговоривши питання про виконання рішень вчених рад

за І семестр 2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Вважати роботу вченої ради щодо виконання рішень вченої ради університету



за І семестр 2018–2019 н. р. задовільною.
2. Збільшити  контроль  за  своєчасністю  підготовки  питань  до  засідань  та

виконання рішень вчених рад університету в ІІ семестрі 2018–2019 н. р.

РІШЕННЯ № 3.2.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  кандидатів  на

іменні академічні стипендії (академічна стипендія Президента України, академічна
стипендія  Кабінету  Міністрів  України,  академічна  стипендія
імені М. С. Грушевського) на ІІ семестр 2018–2019 н. р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію  Президента

України (на ІІ семестр 2018–2019 н. р.) Кишковську Олену Леонідівну,
студентку  ІІІ  курсу  факультету  економіки,  спеціальності
073 Менеджмент.

2. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію  Президента
України (на ІІ семестр 2018–2019 н. р.)  Любінецьку Ганну Леонідівну,
студентку  V курсу  факультету  педагогіки  та  психології  спеціальності
053 Психологія.

3. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію  Президента
України  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Романчук  Наталію
Олександрівну,  студентку  ІV  курсу  факультету  іноземної  філології
напряму  підготовки  6.020303  «Філологія*.  Мова  і  література
(англійська)».

4. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію  Кабінету
Міністрів  України  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Білого  Сергія
Анатолійовича,  студента  V курсу  механіко-математичного  факультету
спеціальності 104 Фізика та астрономія.

5. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію
імені М. С. Грушевського  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Матюшенка
Олександра Володимировича, студента V курсу історичного факультету
спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

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

призначення  академічно  стипенді  студентам  МНУ  іменії̈ стипендії̈ студентам МНУ імені ї̈ стипендії̈ студентам МНУ імені
В. О. Сухомлинського  та  Правил  призначення  академічно  стипендії̈ стипендії̈ студентам МНУ імені ї̈ стипендії̈ студентам МНУ імені
студентам Коледжу МНУ імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування щодо необхідності проведення

змін відхилити пропозицію затвердження  змін до Правил призначення
академічно  стипенді  студентам  МНУї̈ стипендії̈ студентам МНУ імені ї̈ стипендії̈ студентам МНУ імені  імені В. О. Сухомлинського  та
Правил  призначення  академічно  стипенді  студентам  Коледжуї̈ стипендії̈ студентам МНУ імені ї̈ стипендії̈ студентам МНУ імені
МНУ імені В. О. Сухомлинського.

2. Перенести  розгляд  питання  для  доопрацювання  та  наведення
обґрунтування щодо необхідних змін.



РІШЕННЯ № 3.4.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

навчально-методичних  праць  науково-педагогічних  працівників
університету,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Історія  економіки  та

економічної думки»», автори-укладачі: Рехтета О. М., Кваша О. С.
Рішення:

1. Рекомендувати  до  друку  за  кошти  авторів-укладачів  з  грифом
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського» як навчальний посібник
для  студентів  закладів  вищої  освіти  «Історія  економіки  та
економічної думки»», автори-укладачі: Рехтета О. М., Кваша О. С.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 12 від 22.01.2019 р.)».

3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової
бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.

2. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Історія  української
літературної мови», автор-укладач: Баденкова В. М.

Рішення:
1. Рекомендувати  до  друку  за  кошти  автора-укладача  з  грифом

«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського» як навчальний посібник
«Історія  української  літературної  мови»,  автор-укладач:
Баденкова В. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 12 від 22.01.2019 р.)».

3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової
бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.

3. Рекомендація до друку навчального посібника «Українська ономастика»,
автор-укладач: Корнієнко І. А.

Рішення:
1. Рекомендувати  до  друку  за  кошти  автора-укладача  з  грифом

«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського» як навчальний посібник
для  студентів  закладів  вищої  освіти  «Українська  ономастика»,
автор-укладач: Корнієнко І. А.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 12 від 22.01.2019 р.)».

3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової
бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.



4. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника
«Цивілізаційний підхід у вивченні історії», автор-укладач: Зеркаль М. М.

Рішення:
1. Рекомендувати  до  друку  за  кошти  автора-укладача  з  грифом

«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського»  як  навчально-
методичний  посібник  для  студентів  закладів  вищої  освіти
«Цивілізаційний  підхід  у  вивченні  історії»,  автор-укладач:
Зеркаль М. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 12 від 22.01.2019 р.)».

3. Контрольні  примірники  навчально-методичного  посібника  надати
до наукової бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.5.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

збірника наукових праць «Наукового вісника Миколаївського національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського.  Історичні  науки»,  № 2  (46),
грудень 2018 р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  збірник  наукових  праць  «Наукового  вісника

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Історичні науки», № 2 (46), грудень 2018 р.

2. На звороті титульного аркуша збірника наукових праць необхідно вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 12
від 22.01.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 3.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  Положень

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  Положення  про  службу  охорони  праці  в  Миколаївському
національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

2. Затвердити  Положення  про  систему  управління  охороною  праці  в
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

3. Затвердити  Положення  про  організацію  роботи  з  охорони  праці  та
безпеки  життєдіяльності  в  Миколаївському національному університеті
імені В. О. Сухомлинського.

4. Затвердити  Положення  про  порядок  проведення  навчання  і  перевірки
знань  з  питань  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  в
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.



5. Затвердити  Положення  про  адміністративно-громадський  контроль  за
станом  охорони  праці  в  Миколаївському  національному  університеті
імені В. О. Сухомлинського.

6. Затвердити  Положення  про  розробку  інструкцій  з  охорони  праці  в
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.7.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Плану заходів з

енергозбереження  в  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  План  заходів  з  енергозбереження  в  Миколаївському

національному університеті імені В. О. Сухомлинського на 2019 рік.

РІШЕННЯ № 3.8.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  змін  до

Положення про облік робочого часу,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Внести до Положення про облік робочого часу такі доповнення:
1.1. До  пункту  1.2.  після  слів  «…на  балансі  університету»  додати:

«реєстрації  та  обліку  відвідування  студентів  навчальних  занять
(тестування, заліки, екзамени, консультації, бібліотеки)».

1.2. До пункту 2.4. після слів «…у журналі обліку.» додати: «Електронні
картки  для  входу/виходу  через  турнікет  студентам  видаються  в
деканаті під підпис і реєстрацію в окремих журналах обліку. Декани
отримують електронні картки студентів в навчальному відділі під
підпис  в  журналі  видачі.  Вхід/вихід  до  будівель  університету
студентами  здійснюється  через  турнікети  з  використанням
електронних карток. Час реєстрації студентів є основою для обліку
присутності на заняттях, заліках, екзаменах, тестуваннях.».

1.3. Пункт  2.7  викласти  в  редакції:  «У  неробочий  час,  вихідні  та
святкові  дні  працівники,  студенти  університету  допускаються  до
будівель  на  підставі  заявок  керівників  відповідних  структурних
підрозділів,  деканів  факультету,  погоджених  із  проректором  з
адміністративно-господарчої  роботи.  Погоджені  заявки подаються
завчасно черговому з охорони будівель.».

1.4. Пункт  2.8.  викласти  в  редакції:  «Перебування  працівників  та
студентів  університету  після  20.00  в  службових  приміщеннях
навчальних  корпусів  університету  без  оформлених  заявок
забороняється.».

1.5. До  пункту  2.10.  після  слів  «…за  рахунок  працівника.»  додати:
«Електронна  картка  у  разі  втрати  поновлюється  за  рахунок
студента.».

1.6. До пункту 2.15.  після слів  «…начальник відділу кадрів.»  додати:
«Студенти,  які  поновлені  на  навчання,  але  ще  не  отримали  або
втратили електронну картку допускаються до будівель навчальних
корпусів  за  пред’явленням  студентських  квитків  або  залікових
книжок.».



2. Провести  процедуру  видачі  електронних  карток  студентам.
Відповідальні: декани факультетів, в. о. завідувача кафедри української
мови і літератури Рускуліс Л. В. Термін: із 04.02.2019 р. до 15.02.2019 р.

РІШЕННЯ № 3.9.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

Центр  психологічної  служби  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України

від 22.05.2018     р.  №     509   «Про  затвердження  Положення  про
психологічну службу у системі освіти України» затвердити Положення
про  Центр  психологічної  служби  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.10.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  змін  та

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

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Відповідно  до  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України

від 18.12.2018 р.  № 1/9-770 та  з  урахуванням внесених змін до «Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році»,
зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції  України  21  грудня  2018  року
№ 1456/32908,  внести  до  Правил  прийому  до  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2019 році такі
зміни:
1.1. Абзац 5 пункту 9 розділу I викласти в редакції: «вступний іспит –

форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань,
умінь  та  навичок  вступника  з  конкурсного  предмета,  результати
якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник
допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних
конкурсних випробувань;».

1.2. Абзац  18  пункту  9  розділу  I  викласти  в  редакції:  «квота-4  –
визначена  частина  максимального  обсягу  бюджетних  місць  (для
відкритих  конкурсних  пропозицій)  або  загального  обсягу
бюджетних  місць  (для  фіксованих  (закритих)  конкурсних
пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на
основі  повної  загальної  середньої  освіти,  що  мають  право  на
першочергове  зарахування  до  вищих  педагогічних  навчальних
закладів, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44
Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на
першочергове  зарахування  до  закладів  вищої  медичної  і
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб,
які  уклали  угоду  про  відпрацювання  не  менше  трьох  років  у
сільській  місцевості  або  селищі  міського  типу,  затвердженого

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-99


постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  30.05.2018  року
№ 417;».

1.3. Абзац 37 пункту 9 розділу I викласти в редакції: «широкий обсяг
(суперобсяг)  бюджетних  місць  –  кількість  місць  на  відкриті
конкурсні  пропозиції,  які  складають  широку  конкурсну
пропозицію,  на  які  може  бути  надано  рекомендацію  для
зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за
державним замовленням);».

1.4. Пункти 10, 11 розділу I вилучити, включивши їх до пункту 9 цього
розділу.

1.5. Абзац  3  пункту  1  розділу  III  викласти  в  редакції:  «за  рахунок
цільових  пільгових  державних  кредитів.  Отримання  цільових
пільгових  державних  кредитів  для  здобуття  вищої  освіти
здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для
здобуття  професійно-технічної  та  вищої  освіти,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  29.08.2018  року
№ 673;».

1.6. Останнє  речення абзацу 1 пункту 3 розділу III викласти в редакції:
«Фінансування  навчання  за  кошти  державного  та  регіонального
бюджетів  (за  державним  або  регіональним  замовленням
здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним
навчальним планом.».

1.7. Із  пункту  3  розділу  IV  вилучити:  «(крім  спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»)».

1.8. У  пункті  4  розділу  IV  слова  «між  фіксованими  (закритими)
конкурсними  пропозиціями»  замінити  на  «між  відкритими  та
фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями»

1.9. У пункті  6  розділу IV слова «замовниками закладу» замінити на
«замовниками для кожного закладу». 

1.10.У пункті 2 розділу V слова «творчі конкурси проводяться в кілька
сесій:  для  вступників  на  місця  державного  та  регіонального
замовлення  за  графіком,  що  має  бути  поданим  15  лютого  на
погодження до Міністерства освіти і  науки України» замінити на
«творчі  конкурси  проводяться  в  кілька  сесій:  для  вступників  на
місця державного та регіонального замовлення за графіком, що має
бути поданим 15 березня на погодження до Міністерства освіти і
науки України». 

1.11.Останній абзац пункту 2 розділу V викласти в редакції: «Порядок
реєстрації  учасників  творчих  конкурсів,  їх  організація  та
проведення визначається Порядком проведення творчих конкурсів
для вступу до закладів вищої освіти України У творчих конкурсах
мають право брати участь особи, які здобули документ про повну
загальну середню освіту, або завершують її здобуття до 10 липня,
що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти.».

1.12.Із  пункту  6  розділу  V  вилучити:  «(крім  спеціальності  121
«Інженерія програмного забезпечення»)».



1.13.У пункті  7 розділу V слова «не встановлені  в  пунктах 1-5 цього
розділу» замінити на «не встановлені в пунктах 1-6 цього розділу». 

1.14.У  пункті  7  розділу  VI  вилучити:  «(крім  спеціальності  121
«Інженерія програмного забезпечення»)».

1.15.У останньому абзаці  пункту 8  розділу VI  вилучити:  «Ця довідка
дійсна  впродовж  чотирьох  місяців  і  повинна  бути  замінена  на
відповідний документ про освіту та додаток до нього».

1.16.Абзац 7 пункту 7 розділу VI викласти в редакції: «Вступники, які
проходять  творчі  конкурси,  допускаються  до  участі  в  них  за
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката
зовнішнього  незалежного  оцінювання  або  витягу  з  протоколу
засідання  регламентної  комісії  Українського  центру  оцінювання
якості освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для
проведення зовнішнього незалежного оцінювання.».

1.17.У  третьому  абзаці  пункту  1  розділу  VII  вилучити  «(крім
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»)».

1.18.Абзац 1 пункту 3 розділу VII викласти в редакції: «Для конкурсного
відбору  осіб,  які  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти
вступають  на  перший  курс  для  здобуття  ступеня  бакалавра
(магістра  медичного,  фармацевтичного  або  ветеринарного
спрямувань),  зараховуються  бали  сертифіката(-ів)  зовнішнього
незалежного  оцінювання  (результати  вступних  іспитів,  творчих
конкурсів) з трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра – з
двох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів, творчих
заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття
освітнього  ступеня  бакалавра  на  відкриті  та  фіксовані  (закриті)
конкурсні  пропозиції  на основі  повної  загальної  середньої  освіти
визначено в додатку 4 до Правил прийому.».

1.19.Абзац  3  пункту  3  розділу  VII  викласти  в  редакції:  «Для
небюджетних  конкурсних  пропозицій  може  використовуватись
перелік  конкурсних  предметів,  які  передбачені  для  відкритих  та
фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій.». 

1.20.У  пункті  4  розділу  VII  вилучити  «(крім  спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»)».

1.21.Абзац 11 пункту 8 розділу VII викласти в редакції: «РК дорівнює
1,00  для  конкурсних  пропозицій  закладів  вищої  освіти
(відокремлених  структурних  підрозділів  закладів  вищої  освіти,
структурних  підрозділів  закладів  вищої  освіти,  які  знаходяться  в
іншому  населеному пункті,  ніж  місцезнаходження  закладу  вищої
освіти)  у  місті  Києві,  1,04  –  у  Донецькій,  Житомирській,
Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненської, Сумській,
Херсонській,  Хмельницькій,  Чернігівській,  Черкаській  областях,
1,02 – в інших випадках;».

1.22.У  пункті  8  розділу  VII  вилучити  «(крім  спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»)».

1.23.Абзац 2 пункту 3 розділу VIII викласти в редакції: «особи, визнані
постраждалими  учасниками  Революції  Гідності,  учасниками



бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",  у тому числі ті з  них, які
проходять  військову службу (крім військовослужбовців  строкової
служби)  в  порядку,  визначеному  відповідними  положеннями  про
проходження військової служби громадянами України;».

1.24.Абзац  1  пункту  5  розділу  VIII  викласти  в  редакції:  «Проходять
вступні  випробування  у  формі  вступних  іспитів  (замість
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє
незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі
отримання  кількості  балів  за  кожний  з  них  не  менше  ніж
встановлений  закладом  вищої  освіти  мінімальний  рівень
допускаються  до  участі  в  конкурсному  відборі  включаючи
вступників  на  навчання  для  здобуття  ступеня  бакалавра  за
спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та
адміністрування:»  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня
молодшого спеціаліста);».

1.25.Абзац  2  пункту  7  розділу  VIII  викласти  в  редакції:  «громадяни
України,  місцем  проживання  яких  є  територія  проведення
антитерористичної  операції  (на  період  її  проведення),  територія
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічи  і  стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у
Донецької  та  Луганської  областях  (на  період  її  здійснення),
територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися
з неї після 01 січня 2019 року.».

1.26.Абзац  2  пункту  10  розділу  VIII  викласти  в  редакції:  «особи,  які
мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних
навчальних  закладів,  відповідно  до  абзацу  четвертого  частини
третьої  статті  44  Закону України «Про вищу освіту» та  Порядку
реалізації  права  на  першочергове  зарахування  до  закладів  вищої
медичної  і  педагогічної  освіти  за  державним  (регіональним)
замовленням осіб,  які уклали угоду про відпрацювання не менше
трьох  років  у  сільській  місцевості  або  селищі  міського  типу,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
30 травня 2018 року № 417 при вступі на конкурсні пропозиції, для
яких встановлено квоту-4.». 

1.27.Абзац 3 пункту 12 розділу VIII викласти в редакції: «осіб рядового і
начальницького  складу  органів  внутрішніх  справ  України,
поліцейських,  які  загинули  або  померли  внаслідок  поранення,
контузії,  каліцтва  або  захворювання,  одержаних  під  час  участі  в
антитерористичній операції,  захищаючи незалежність,  суверенітет
та територіальну цілісність України;».

1.28.Абзац  4  пункту  12  розділу  VIII  викласти  в  редакції:  «осіб,  які
добровільно  забезпечували  (або  добровільно  залучалися  до
забезпечення)  проведення  антитерористичної  операції,  здійснення
заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській  областях  (у  тому  числі  здійснювали  волонтерську



діяльність)  та  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
забезпечення  проведення  антитерористичної  операції,  здійснення
заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській  областях  (у  тому  числі  волонтерської  діяльності),
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення;».

1.29.У абзацах 3, 4, 5 і 6 пункту 12 розділу VIII замінити: «…внаслідок
поранення,  контузії  або  каліцтва…»  на  «…внаслідок  поранення,
контузії, каліцтва або захворювання…».

1.30.Абзац  7  пункту  12  розділу  VIII  викласти  в  редакції:
«військовослужбовців  (резервістів,  військовозобов'язаних)  та
працівників  Збройних  Сил,  Національної  гвардії,  СБУ,  Служби
зовнішньої  розвідки,  Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,  військовослужбовців  військових
прокуратур,  осіб  рядового  та  начальницького  складу  підрозділів
оперативного  забезпечення  зон  проведення  антитерористичної
операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу,
військовослужбовців,  працівників  МВС,  Управління  державної
охорони,  Держспецзв'язку,  ДСНС,  Державної  кримінально-
виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань,  які  захищали незалежність,  суверенітет  та
територіальну  цілісність  України  і  брали  безпосередню  участь  в
антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у  період  її  проведення,  у  здійсненні  заходів  із  забезпечення
національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної
агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях,
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах
та  у  період  здійснення  зазначених  заходів,  та  загинули (пропали
безвісти),  померли  внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва  або
захворювання,  одержаних  під  час  безпосередньої  участі  в
антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у  період  її  проведення,  у  здійсненні  заходів  із  забезпечення
національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної
агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях,
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах
та у період здійснення зазначених заходів, а також дітям із сімей
працівників  підприємств,  установ,  організацій,  які  залучалися  до
забезпечення  проведення  антитерористичної  операції  та  загинули
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва
або  захворювання,  одержаних  під  час  забезпечення  проведення
антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її
проведення  у  здійсненні  заходів  із  забезпечення  національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської



Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях,  забезпеченні  їх
здійснення,  перебуваючи  безпосередньо  в  районах  та  у  період
здійснення зазначених заходів;». 

1.31.У  пункті  15  розділу  VIII  вилучити  «(крім  спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»)».

1.32.У пункті 3 розділу IX вилучити «(крім спеціальності 121 «Інженерія
програмного забезпечення»)».

1.33.У  пункті  5  розділу  IX  замінити  «розміщення бюджетних місць в
2019 році» на «розміщення державного та регіонального замовлення в
2019 році».

1.34.Абзац  2  пункту  3  розділу  XII  викласти  в  редакції:  «особи,  які
зазначені в пункті 12 розділу VIII цих Правил прийому, незалежно
від конкурсного бала;».

1.35.Абзац  3  пункту  3  розділу  XII  викласти  в  редакції:  «особи,  які
зазначені в пункті 13 розділу VIII цих Правил прийому, у разі, якщо
отриманий  ними  конкурсний  бал  менший  від  прохідного  бала
(мінімального  бала,  який  дозволив  отримати  рекомендацію  до
зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною
пропозицією  за  загальним  конкурсом  в  порядку,  передбаченому
пунктом 6 розділу IX Правил прийому) не більше ніж на 15 балів
(на  25  балів  для  спеціальностей,  визначених  у  Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка);».

1.36.Абзац  4  пункту  3  розділу  XII  викласти  в  редакції:  «особи,  які
зазначені  в  пункті  14 розділу VIII  Правил прийому,  у разі,  якщо
отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не
більше ніж на 15 балів  (тільки для спеціальностей,  визначених у
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);».

1.37.Абзац 2 пункту 5 розділу XIII викласти в редакції:  «Переважним
правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за
рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які
зазначені  в  пункті  14  розділу  VIII  Правил  прийому.  Іншим
категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця,
що  фінансуються  за  рахунок  цільового  пільгового  державного
кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії
або їх письмової відмови від таких місць.».

1.38.Абзац  1  пункту  1  розділу  XV  викласти  в  редакції:  «1.  Правила
прийому в  2019 році  розробляються  відповідно до  законодавства
України,  затверджуються  вченою  (педагогічною)  радою  закладу
вищої освіти до 05 лютого 2019 року, розміщуються на веб-сайті
закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому
діють протягом календарного року.».

1.39.Абзац 1 пункту 7 розділу XV викласти в редакції: «7. До 15 лютого
2019 року Правила прийому подаються закладом вищої освіти, що
претендує  на  отримання  місць  за  державним  замовленням  на
підготовку  фахівців  ступеня  бакалавра,  до  Єдиної  бази  для
верифікації переліку спеціальностей з одночасним внесенням до неї
відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій.».



1.40.Абзац  6  пункту  8  розділу  XV  викласти  в  редакції:  «30%
максимального  (загального)  обсягу  державного  замовлення
2018 року, якщо впродовж 2017-2018 років на нього не було надано
жодної  рекомендації  до  зарахування  станом  на  перший  день  їх
оголошення;».

1.41.Пункт 7 розділу XVI викласти в редакції: «7. Список тих, хто подав
документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти
і  науки України не  менше двох  разів  протягом періоду  прийому
заяв та документів.».

РІШЕННЯ № 3.11.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  Положень:

Положення  про  приймальну  комісію  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 році; Положення про фахову
атестаційну  комісію  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського у 2019 році; Положення про відбіркову комісію
Миколаївського  національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  у
2019  році;  Положення  про  апеляційну  комісію  Миколаївського
національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського  у  2019  році;
Положення  про  предметну  екзаменаційну  комісію  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 році,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  приймальну  комісію  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 році.
2. Затвердити Положення про фахову атестаційну комісію Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 році.
3. Затвердити  Положення  про  відбіркову  комісію  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 році.
4. Затвердити  Положення  про  апеляційну  комісію  Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 році.
5. Затвердити  Положення  про  предметну  екзаменаційну  комісію

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
у 2019 році.

РІШЕННЯ № 3.12.
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  проведення  вступної

кампанії 2019 року,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Керівникам  навчальних  структурних  підрозділів,  відповідальному
секретарю  приймальної  комісії  Чадаєву О.  М.  врахувати  в  роботі
20 основних  положень,  представлених  на  регіональній  нараді-семінару
(17.01.2019 р., м. Одеса відповідно до листа Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації  від  14.01.2019 р.  № 43/01-11  «Щодо  проведення
регіональних нарад-семінарів»).

РІШЕННЯ № 3.13.
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  оренду  та  переміщення



охорони навчального корпусу університету № 11,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Із метою забезпечення якісного функціонування пропускної системи та
збереження майна університету:
1. Укласти  договір  оренди холу навчального  корпусу № 11 за  адресою:

м. Миколаїв,  вул.  Бузника,  5,  із  01.01.2019  р.  до  31.01.2019  р.
Відповідальний:  Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи. Термін: із 01.01.2019 р. до 31.01.2019 р.

2. Виконати необхідні  заходи та перенести вхід до навчального корпусу
університету  №  11.  Відповідальний:  Даниленко В. Л.,  проректор  із
адміністративно-господарчої роботи. Термін: до 01.02.2019 р.

3. Встановити  пункт  пропуску  на  другому  поверсі  навчального  корпусу
університету  №  11.  Відповідальний:  Даниленко В. Л.,  проректор  із
адміністративно-господарчої роботи. Термін: до 01.02.2019 р.

РІШЕННЯ № 3.14.
Заслухавши та  обговоривши питання  та  провівши процедуру  тайного

голосування про включення до складу авторського колективу комплексної
науково-прикладної роботи «Перспективність і наступність між дошкільною
та  початковою  освітою  засобами  інтегрованої  особистісно-орієнтованої
технології в умовах Нової української школи» та подання його на здобуття
Державної премії України в галузі освіти 2019 року (номінація «Дошкільна і
позашкільна освіта»): Будака Валерія Дмитровича – доктора технічних наук,
професора,  дійсного  члена  (академіка)  НАПН  України,  ректора
Миколаївського  національного  університету  імені В. О. Сухомлинського;
Степанову  Тетяну  Михайлівну  –  доктора  педагогічних  наук,  професора,
декана  факультету  дошкільної  та  початкової  освіти  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського; Якименко Світлану
Іванівну  –  кандидата  педагогічних  наук,  професора,  завідувача  кафедри
початкової  освіти  факультету  дошкільної  та  початкової  освіти
Миколаївського  національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського;
Дячук  Валентину  Іванівну  −  учителя  вищої  категорії,  учителя-методиста,
відмінника  освіти  України,  директора  Миколаївської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 50  імені Г. Л. Дівіної  Миколаївської  міської  ради
Миколаївської  області;  Голян  Людмилу  Павлівну  −  відмінника  освіти
України,  директора закладу дошкільної  освіти № 139 «Золотий півник» м.
Миколаєва.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити  результати  голосування  включити  до  складу  авторського

колективу  комплексну  науково-прикладну  роботу  «Перспективність  і
наступність  між  дошкільною  та  початковою  освітою  засобами
інтегрованої  особистісно-орієнтованої  технології  в  умовах  Нової
української  школи»  для  здобуття  Державної  премії  України  в  галузі
освіти 2019 року (номінація «Дошкільна і позашкільна освіта»): Будака
Валерія Дмитровича, Степанову Тетяну Михайлівну, Якименко Світлану
Іванівну,  Дячук  Валентину  Іванівну,  Голян  Людмилу  Павлівну  (до
процедури голосування зауважень немає, процедуру витримано).



2. Подати у Комітет з Державної премії України в галузі освіти 2019 року
(номінація  «Дошкільна  і  позашкільна  освіта»)  комплексну  науково-
прикладну роботу «Перспективність і  наступність між дошкільною та
початковою  освітою  засобами  інтегрованої  особистісно-орієнтованої
технології в умовах Нової української школи».
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