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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження звіту фінансової та господарчої діяльності університету за 2017 р. 

Доповідає: Кіщак І. Т., декан факультету економіки.  

Готує: Нікітіна З. А., головний бухгалтер університету.  

Відповідальний за підготовку питання: Даниленко В. Л., проректор з адміністративно-

господарчої роботи. 

2. Різне. 

2.1. Затвердження кандидатів на іменні академічні стипендії (академічна стипендія 

Президента України, академічна стипендія Кабінету Міністрів України, академічна стипендія 

імені М. С. Грушевського) на ІІ семестр 2017–2018 н. р. 

Доповідають: Тертична К. П., голова студентської ради університету; 

Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 

Готують: керівники навчальних структурних підрозділів, представники студентського 

самоврядування університету. 

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

педагогічної роботи. 

2.2. Затвердження обсягів державного замовлення щодо підготовки студентів на 

освітньому рівні «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти. 

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

2.3. Затвердження плану заходів з енергозбереження в Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського на 2018 рік. 

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

2.4. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

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

2.5. Затвердження Положення про впровадження результатів наукових досліджень у 

виробництво і навчальний процес в Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського. 

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

2.6. Затвердження змін та доповнень до Положення про наукову раду Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

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

2.7. Затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на 

навчання і стажування до Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського у 2018 році. 

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

2.8. Інформація про виконання рішення вченої ради від 19.12.2017 р. (Щодо 

затвердження плану роботи університету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності на 2018 р.). 

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

2.9. Затвердження положень: Положення про кафедру фізики та математики механіко-



математичного факультету Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського та Положення про кафедру історії інституту історії, політології та 

права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.10. Інформація щодо профілактичних заходів кору. 

Доповідає: Фаюк Віктор Володимирович, перший заступник начальника управління 

охорони здоров’я Миколаївської міської ради. 

 

 

РІШЕННЯ № 1. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження звіту фінансової та 

господарчої діяльності університету за 2017 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити звіт фінансової та господарчої діяльності Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського за 2017 р. 

 

РІШЕННЯ № 2.1. 

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 2017–2018 н. р.,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію Президента 

України (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Кухарика Олега Володимировича, студента 

ІІ курсу, спеціальності «Фізична культура і спорт». 

2. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію Президента 

України (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Кудрявцева Андрія Валерійовича, студента 

ІV курсу, напряму підготовки «Інформатика». 

3. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію Президента 

України (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Романчук Наталію Олександрівну, 

студентку ІІІ курсу, напряму підготовки «Філологія*. (Мова і література 

(англійська))». 

4. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію Кабінету 

Міністрів України (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Єфімовську Оксану Ігорівну, 

студентку ІІІ курсу, напряму підготовки «Філологія*. (Українська мова і 

література)». 

5. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію 

імені М. С. Грушевського (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Мируна Владислава 

Віталійовича, студента V курсу, спеціальності «Історія та  археологія». 

 

 



РІШЕННЯ № 2.2. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження обсягів державного 

замовлення щодо підготовки студентів на освітньому рівні «бакалавр» на основі 

повної загальної середньої освіти, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити пропозиції Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного 

мінімуму державного замовлення на прийом до закладів вищої освіти в 2018 році. 

2. Включити в додаткову угоду керівників навчальних структурних 

підрозділів обсяги прийому зазначені в пункті 1. 

Відповідальний: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.3. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження плану заходів з 

енергозбереження в Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського на 2018 рік, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити план заходів з енергозбереження в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського на 2018 рік. 

 

 

 РІШЕННЯ № 2.4. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.5. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про 

впровадження результатів наукових досліджень у виробництво і навчальний 

процес в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про впровадження результатів наукових досліджень у 

виробництво і навчальний процес в Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

 



РІШЕННЯ № 2.6. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін та доповнень 

до Положення про наукову раду Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про наукову раду Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, а саме: 

1.1. Викласти у такій редакції Підпункт 1.2. пункту І. ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ:  До складу наукової ради можуть входить завідувачі кафедр, 

провідні  фахівці наукового відділу, голова ради молодих учених, голова наукового 

товариства студентів, науково-педагогічні працівники з науковим ступенем та  

вченим  званням, які мають публікації у наукометричних базах, визнаних 

Міністерством освіти і науки України, є керівниками чи виконавцями науково-

дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету України, 

виконавцями грантових програм, мають патенти або авторські свідоцтва. Головним 

критерієм для включення до складу наукової ради є наявність показників 

результативності науково-дослідних робіт.  

1.2. Викласти у такій  редакції Підпункт 2.2. пункту ІІ. ОСНОВНІ   

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  НАУКОВОЇ РАДИ: 2.2. У компетенції  наукової   ради  

знаходяться  питання: 

- стратегії  розвитку пріоритетних  напрямів наукової  і  науково-технічної діяльності; 

- затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок; 

- здійснення експертної  оцінки  результатів  наукових  та  науково-технічних  

робіт за  півріччя  та  рік; 

- затвердження результатів  наукового  стажування  науково-педагогічних  

працівників   університету; 

- рекомендація до друку Наукового вісника (за напрямами) Миколаївського 

національного  університету  імені В. О. Сухомлинського; 

- рекомендація до друку монографій науково-педагогічних працівників 

університету (відповідальність за зміст та науковий рівень монографії покласти на 

авторів та рецензентів); 

- висування кандидатур  для присудження премій  за  наукові  здобутки, 

медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних; 

- контроль за  виконанням  науково-дослідних  робіт за  рахунок  коштів   

державного  бюджету України та грантових програм;  

- контроль за  виконанням Плану роботи університету в сферах наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності; 

- інформаційне забезпечення  наукової діяльності  університету; 

- співпраця з іноземними партнерами у  галузі  наукової   діяльності; 

- впровадження нових ефективних форм  організації  наукової  діяльності; 

- контроль за діяльністю наукових лабораторій;   

- підготовка матеріалів на затвердження вченою радою університету. 

1.3. Доповнити Пункт ІІІ. СТРУКТУРА, СКЛАД, ФОРМАТ ДІЯЛЬНОСТІ   

НАУКОВОЇ РАДИ таким підпунктом:  

3.6. Члени ради повинні бути особисто присутніми на кожному засіданні, у 

разі пропуску членом ради 5 засідань протягом року він автоматично  вилучається 

з її складу. 



РІШЕННЯ № 2.7. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про 

прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 

році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і 

стажування до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 

2018 році. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.8. 

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо виконання 

рішення вченої ради від 19.12.2017 р. (Щодо затвердження плану роботи 

університету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на 

2018 р.)., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити такі теми: 

1.1. Султанова Н. В. «Теорія і практика соціального виховання дітей в інтернатних 

закладах освіти в Україні (1956–поч.. ХХІ ст»). 

1.2. Борисенко В. Д. «Інформаційні технології геометричного  моделювання 

лопаткових апаратів проточних частин компресорів  газотурбінних двигунів».  

1.3. Ларичева О. М. «Особливості метаболічних процесів при комплексному впливі 

екологічних чинників».  

1.4. Ніколаєнко Н. О. «Міжнародні відносини та політичні процеси в країнах 

Чорноморського регіону: сучасний стан та перспективи».  

1.5. Савінова Н. В. «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної 

діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням» (вказали  номери угод  та  

договорів)». 

1.6. Середа І. В. «Технологічний підхід у підготовці майбутнього викладача».  

1.7. Дінжос Р. В. «Удосконалення природничо-математичної  освіти у  контексті  

нової  української  школи».  

1.8. Литвиненко О. М. «Організаційно-методичні засади формування  здорового 

способу життя студентської молоді засобами  фізичної  культури».  

1.9. Поздєєв В. О. «Математичне моделювання вимірювання  імпульсних тисків у 

рідких середовищах з  використанням  інформаційних  технологій». 

1.10. Мольченко Л. В. «Застосування чисельно-аналітичних підходів при розв’язанні 

задач термо-магнітопружності в геометрично-нелінійній постановці». 

1.11. Рижева Н. О. «Комплексне  дослідження археологічних памяток  Нижнього 

Побужжя». 

1.12. Філатова О. С. «Текст і дискурс: лінгвістична  та літературознавча парадигми». 

1.13. Гладишев В. В. «Технологізація мовно-літературної осаіти». 

1.14. Наконечний І. В. «Еколого-моніторингові дослідження біотичного різноманіття 

межиріччя Тилігулу-Дніпра».  

1.15. Стройко Т. В. «Трансформація національної економіки в  контексті реалізації 

євроінтеграційної стратегії». 

1.16. Литвиненко І. С. «Методологічне забезпечення роботи представників 

соціономічних професій в силових структурах». 



1.17. Якименко С. І. «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової 

української школи». 

2. Внести до Плану роботи університету у сферах наукової, науково-технічної  та  

інноваційної діяльності  таких науково-педагогічних працівників: 

2.1. Гузій С. С. 

2.2. Поживатенко В. В. 

2.3. Зюзін В. О. 

2.4. Бабич О. А. 

2.5. Славітяк О. С. 

2.6. Козляковський П. А. 

2.7. Ніколаєв І. Є. 

2.8. Пархоменко В. А. 

2.9. Баковецька О. О. 

2.10. Ласінська М. Ю. 

2.11. Ревенко В. В. 

2.12. Зеркаль М. М. 

2.13. Шапошникова Ю. Г. 

3. Науково-педагогічні працівники, які не подали інформацію до Плану, не планувати 

наукову роботу на 2018 р. та вилучити відповідні записи із індивідуального  плану: 

3.1. Округ А. Є. 

3.2. Руда Н. Л. 

3.3. Дідух М. Л. 

3.4. Литвиненко С. В. 

 

 

РІШЕННЯ № 2.9. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження положень: Положення про 

кафедру фізики та математики механіко-математичного факультету Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського та Положення про кафедру історії 

інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про кафедру фізики та математики механіко-

математичного факультету Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

2. Затвердити Положення про кафедру історії інституту історії, політології та права 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

РІШЕННЯ № 2.10. 

Заслухавши Фаюка Віктора Володимировича, першого заступника 

начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради та 

обговоривши інформацію щодо профілактичних заходів кору, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Керівникам навчальних структурних підрозділів провести роз’яснювальну роботу 

серед студентів та науково-педагогічного персоналу щодо профілактичних заходів кору, 

гепатиту А, правця, дизентерії та донести інформацію стосовно надання кваліфікаційної 

медичної допомоги в медичному закладі – Миколаївська міська лікарня № 4, що знаходиться 

за адресою м. Миколаїв вул. Адмірала Макарова, 1. 


