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м.  Миколаїв

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження  річного  звіту  про  виконання  критеріїв  надання  та

підтвердження  статусу  національного  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують: члени постійно діючої комісії з контрольно-моніторингової діяльності. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із науково-
педагогічної роботи.

2. Різне.
2.1. Про висунення претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної

Ради України для молодих учених-докторів наук.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Гладенко В. М., фахівець наукового відділу університету.

2.2. Затвердження  освітньо-професійних  програм  початкового  рівня
(короткий цикл) вищої освіти на 2019–2020 н. р.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп,  завідувачі  випускових  кафедр;
голови циклових комісій; керівники навчальних структурних підрозділів;
Царенко О. О.,  директор  Коледжу  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського; члени навчально-методичної
комісії.

2.3. Затвердження  навчальних  планів  початкового  рівня  (короткий цикл)
вищої освіти на 2019–2020 н. р.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп,  завідувачі  випускових  кафедр;
голови циклових комісій; керівники навчальних структурних підрозділів;
Царенко О. О.,  директор  Коледжу  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського; члени навчально-методичної
комісії.

2.4. Про  рекомендації  до  друку  навчально-методичної  праці  науково-
педагогічних працівників університету.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.

2.5. Затвердження  показників  рейтингу  діяльності  науково-педагогічних
працівників університету.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.

2.6. Про  академічну  мобільність  студентів  та  науково-педагогічних
працівників університету.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують: члени постійно діючої  комісії  з  міжнародних  зв’язків  та
академічної мобільності; Пєтляєва В. В., фахівець відділу міжнародних
зв’язків та академічної мобільності; Абламська О. В., фахівець відділу



міжнародних зв’язків та академічної мобільності.
Відповідальний  за  підготовку  питання:  Дінжос Р. В.,  проректор  із
науково-педагогічної роботи.

2.7. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським)
рівнем  за  спеціальністю  014 Середня  освіта  (Фізика)  з  підготовки
іноземців та осіб без громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.8. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським)
рівнем  за  спеціальністю  014  Середня  освіта  (Хімія) з  підготовки
іноземців та осіб без громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.9. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським)
рівнем за спеціальністю 013 Початкова освіта з підготовки іноземців та
осіб без громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.10. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським)
рівнем  за  спеціальністю  014 Середня  освіта  (Історія) з  підготовки
іноземців та осіб без громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.11. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським)
рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія з підготовки іноземців
та осіб без громадянства галузі знань 03 Гуманітарні науки.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.12. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським)
рівнем  за  спеціальністю  014 Середня  освіта  (Музичне  мистецтво) з
підготовки  іноземців  та  осіб  без  громадянства  галузі  знань
01 Освіта/Педагогіка.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.13. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження



освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за
першим (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю  014 Середня  освіта
(Природничі  науки) галузі  знань  01 Освіта/Педагогіка  з  ліцензійним
обсягом освітньої послуги 100 осіб.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.14. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої  діяльності  у  сфері  вищої  освіти  (збільшення  ліцензійного
обсягу) на 10 осіб (із 20 осіб до 30 осіб)  за другим (магістерським)
рівнем за спеціальністю  014 Середня освіта (Фізична культура) галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.15. Інформація  про  профілактичні  заходи  в  університеті  щодо
захворювання на кір. 
Доповідає: Бєдіна А. О., провідний фахівець з медичного обслуговування.

2.16. Рекомендація  до  друку  монографії  «Психолого-педагогічна  корекція
акцентуацій характеру підлітків», автор: Стельмах Н. В.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  члени  постійно  діючої  комісії  з  наукової  роботи  та
трансферу технологій.

2.17. Рекомендація  до  друку  монографії  «Психологічний  супровід  дітей  з
особливими  потребами:  системний  підхід»,  автори:  Кучманич І. М.,
Опанасенко Л. А.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  члени  постійно  діючої  комісії  з  наукової  роботи  та
трансферу технологій.

2.18. Рекомендація  до  друку  монографії  «Директорія  УНР  та
Західноукраїнська  Народна  Республіка  в  історико-мемуарній
літературі», автор: Пархоменко В. А.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  члени  постійно  діючої  комісії  з  наукової  роботи  та
трансферу технологій.

2.19. Рекомендація  до  друку  монографії  «Забезпечення  сталого  розвитку
регіону та управління змінами на підприємствах в умовах міжнародних
інтеграційних  процесів»,  за  редакцією  доктора  економічних  наук,
доцента Назарової Л. В., авторський колектив: Кіщак І. Т., Гуріна О. В.,
Іртищева І. О.,  Огієнко  О.  В.,  Порудєєва  Т.  В.,  Слюсаренко  А.  В.,
Глубоченко К. О., Кравченко Л. О., Саваріна І. П., Федосова А. О. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  члени  постійно  діючої  комісії  з  наукової  роботи  та
трансферу технологій.

2.20. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності  у сфері вищої освіти за  першим (бакалаврським)
рівнем галузі знань 07 Управління та адміністрування, за спеціальністю



073 Менеджмент з підготовки іноземців та осіб без громадянства.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації. 

2.21. Затвердження Акредитаційної справи, вид акредитаційної експертизи –
первинна,  галузі  знань 0401 Природничі  науки,  напрям підготовки  –
6.040101 Хімія*, ліцензований обсяг – денна форма 15 осіб, заочна форма
0 осіб.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації. 

2.22. Затвердження  Ліцензійної  справи  щодо  розширення  провадження
освітньої діяльності  у сфері вищої освіти за  першим (бакалаврським)
рівнем галузі знань 07 Управління та адміністрування, за спеціальністю
072 Фінанси, банківська справа та страхування з підготовки іноземців та
осіб без громадянства.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  керівники  проектних  груп;  Данік Н. В.,  керівник  відділу
ліцензування та акредитації.

2.23. Інформація про анкетування «Викладач очима студентів».
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.

2.24. Інформація про Перший обласний форум «Mykolayiv student active».
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.



РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання  щодо затвердження річного звіту

про  виконання  критеріїв  надання  та  підтвердження  статусу  національного
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  річний  звіт  про  виконання  критеріїв  надання  та

підтвердження  статусу  національного  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 2.1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  висунення  претендентів  на

здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-
докторів наук,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. За результатами таємного голосування:

1) Висунути кандидата Нефьодова Дмитра Валерійовича на здобуття
іменних стипендій Верховної  Ради України для молодих учених-
докторів наук.

2) Висунути кандидата Лисенкова Едуарда Анатолійовича на здобуття
іменних стипендій Верховної  Ради України для молодих учених-
докторів наук.

РІШЕННЯ № 2.2.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  освітньо-

професійних  програм  початкового  рівня  (короткий  цикл)  вищої  освіти  на
2019–2020 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити освітньо-професійні програми початкового рівня (короткий

цикл) вищої освіти на 2019–2020 н. р., а саме:
1.1. Освітньо-професійна  програма  «Фізична  культура  і  спорт»

початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти (освітній ступінь -
молодший  бакалавр)  освітньої  діяльності  в  Коледжі
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського  за  спеціальністю  017 Фізична  культура  і
спорт  галузі  знань  01  Освіта/Педагогіка,  кваліфікація:  тренер  з
обраного виду спорту;

1.2. Освітньо-професійна  програма  «Комп’ютерна  інженерія»
початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти (освітній ступінь -
молодший  бакалавр)  освітньої  діяльності  в  Коледжі
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія
галузі  знань  12  Інформаційні  технології,  кваліфікація:  технік
обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

1.3. Освітньо-професійна  програма  «Прикладна  математика»
початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти (освітній ступінь -
молодший  бакалавр)  освітньої  діяльності  в  Коледжі
Миколаївського  національного  університету  імені



В. О. Сухомлинського за спеціальністю 113 Прикладна математика
галузі  знань  11  Математика  та  статистика,  кваліфікація:  технік-
програміст.

РІШЕННЯ № 2.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  навчальних

планів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти на 2019–2020 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити навчальні плани підготовки молодшого бакалавра на 2019–
2020 н. р., денної форми навчання, а саме:
1) галузі  знань  01  Освіта/Педагогіка,  за  спеціальністю  017 Фізична

культура  і  спорт,  кваліфікація:  тренер  з  обраного  виду  спорту,
термін навчання: 1 рік 10 місяців;

2) галузі  знань  12 Інформаційні  технології,  за  спеціальністю
123 Комп’ютерна інженерія, кваліфікація: технік обчислювального
(інформаційно-обчислювального)  центру,  термін  навчання:  1  рік
10 місяців;

3) галузі  знань  11 Математика  та  статистика,  за  спеціальністю
113 Прикладна математика, кваліфікація: технік-програміст, термін
навчання: 1 рік 10 місяців.

РІШЕННЯ № 2.4.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  рекомендації  до  друку

навчально-методичної праці науково-педагогічних працівників університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Судово-бухгалтерська
експертиза», автор: Ужва А. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Судово-бухгалтерська  експертиза»,  автор:
Ужва А. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

2. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Мережне
програмування», автори: Устенко С. А., Устенко І. В., Борисенко В. Д.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Мережне  програмування»,  автори:
Устенко С. А., Устенко І. В., Борисенко В. Д.



2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

3. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Фінансовий  аналіз»,
автор: Гнатенко Є. П.

Рішення:
1. Рекомендувати  до  друку  з  грифом  «Рекомендовано  вченою

радою  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів вищої освіти «Фінансовий аналіз», автор: Гнатенко Є. П.

2. На звороті титульного аркуша навчального посібника необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського
(протокол № 16 від 23.04.2019 р.)».

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

4. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника  «Історія
світової літератури (ХІХ – початок ХХ ст.)», автор: Гурдуз А. І.

Рішення:
1. Рекомендувати  до  друку  з  грифом  «Рекомендовано  вченою

радою  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів вищої освіти «Історія світової літератури (ХІХ – початок
ХХ ст.)», автор: Гурдуз А. І.

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника
необхідно  вказати  «Рекомендовано  вченою  радою
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського (протокол № 16 від 23.04.2019 р.)».

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

5. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Інклюзивне
навчання  дітей  з  порушеннями  психофізичного  розвитку»,  автори:
Савінова Н. В., Берегова М. І., Борулько Д. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів вищої освіти  «Інклюзивне навчання дітей з порушеннями
психофізичного  розвитку»,  автори:  Савінова Н. В.,  Берегова М. І.,
Борулько Д. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».



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

6. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Інформаційні
технології  та  технічні  засоби  корекційного  навчання»,  автори:
Савінова Н. В., Берегова М. І., Борулько Д. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів вищої освіти  «Інформаційні технології та технічні засоби
корекційного  навчання»,  автори:  Савінова Н. В.,  Берегова М. І.,
Борулько Д. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

7. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Загальні  основи
тренінгової роботи», автори: Стельмах Н. В., Іванова Т. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів вищої освіти «Загальні основи тренінгової роботи», автори:
Стельмах Н. В., Іванова Т. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

8. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Методика  навчання
основам здоров’я», автор: Тарасова С. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Методика  навчання  основам  здоров’я»,
автор: Тарасова С. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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



9. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Усвідомлене
батьківство», автор: Кучманич І. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Усвідомлене  батьківство»,  автор:
Кучманич І. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

10. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  практикуму  «Історія
філософії», автор-укладач: Онофрійчук О. А.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Історія  філософії»,  автор-укладач:
Онофрійчук О. А.

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного практикуму
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

11. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Управління
економічними  процесами  на  підприємстві»,  за  редакцією  доктора
економічних  наук,  доцента  Назарової Л. В.,  авторський  колектив:
Огієнко О. В.,  Порудєєва Т. В.,  Федосова А. О.,  Tadeusz Pokusa,  Marian
Duczmal, Amit Kumar Goel, Стоян О. Ю., Бурдельна Г. О., Норд Г. Л.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Управління  економічними  процесами  на
підприємстві»,  за  редакцією  доктора  економічних  наук,  доцента
Назарової Л. В.,  авторський  колектив:  Огієнко О. В.,
Порудєєва Т. В.,  Федосова А. О.,  Tadeusz Pokusa,  Marian Duczmal,
Amit Kumar Goel, Стоян О. Ю., Бурдельна Г. О., Норд Г. Л.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової



бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.
12. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника

«Кваліфікаційні  роботи  з  психології»,  автори:  Руда  Н.  Л.,
Кучманич І. М., Мороз Р. А., Опанасенко Л. А., Шевченко В. В.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів  закладів  вищої  освіти  «Кваліфікаційні  роботи  з
психології»,  автори:  Руда  Н.  Л.,  Кучманич  І.  М.,  Мороз  Р.  А.,
Опанасенко Л. А., Шевченко В. В.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

13. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника  «Методика
навчання української літератури: поточний та підсумковий контроль»,
автор: Мхитарян О. Д.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник
«Методика  навчання  української  літератури:  поточний  та
підсумковий контроль», автор: Мхитарян О. Д.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 16 від 23.04.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 2.5.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  показників

рейтингу діяльності науково-педагогічних працівників університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  показники  рейтингу  діяльності  науково-педагогічних
працівників університету.

РІШЕННЯ № 2.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про академічну  мобільність

студентів та науково-педагогічних працівників університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Здійснити перевірку та отримання результатів академічної мобільності
студентів та науково-педагогічних працівників на засіданні вчених рад
факультетів.  Затвердити  план  академічної  мобільності  студентів  та



науково-педагогічних працівників на ІІ половину 2018-2019 н. р. Термін:
до 15.05.2019 р.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

2. При  плануванні  роботи  на  2019-2020 н. р.  передбачити  в  кошторисі
погодинну  оплату  викладача,  які  будуть  здійснювати  заміни.  Термін:
до 15.05.2019 р.
Відповідальні: завідувачі кафедр.

РІШЕННЯ № 2.7.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю  014 Середня
освіта (Фізика) з підготовки іноземців та осіб без громадянства галузі знань
01 Освіта/Педагогіка,

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

діяльності  у сфері вищої освіти за  першим (бакалаврським) рівнем за
спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) з підготовки іноземців та осіб
без громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

РІШЕННЯ № 2.8.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю  014  Середня
освіта (Хімія) з підготовки іноземців та осіб без громадянства галузі знань
01 Освіта/Педагогіка, 

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

діяльності  у  сфері  вищої  освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за
спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) з підготовки іноземців та осіб без
громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

РІШЕННЯ № 2.9.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти за  першим (бакалаврським)  рівнем за  спеціальністю 013 Початкова
освіта з підготовки іноземців та осіб без громадянства галузі знань 01 Освіта/
Педагогіка,

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

діяльності  у  сфері  вищої  освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за
спеціальністю  013  Початкова  освіта  з  підготовки  іноземців  та  осіб  без
громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

РІШЕННЯ № 2.10.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої



освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю  014 Середня
освіта (Історія) з підготовки іноземців та осіб без громадянства галузі знань
01 Освіта/Педагогіка,

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

діяльності  у  сфері  вищої  освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за
спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) з підготовки іноземців та осіб без
громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

РІШЕННЯ № 2.11.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю  032 Історія  та
археологія  з  підготовки  іноземців  та  осіб  без  громадянства  галузі  знань
03 Гуманітарні науки,

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

діяльності  у сфері вищої освіти за  першим (бакалаврським) рівнем за
спеціальністю 032 Історія та археологія з підготовки іноземців та осіб
без громадянства галузі знань 03 Гуманітарні науки.

РІШЕННЯ № 2.12.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за  спеціальністю  014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) з підготовки іноземців та осіб без громадянства
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

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

діяльності  у сфері вищої освіти за  першим (бакалаврським) рівнем за
спеціальністю  014 Середня  освіта  (Музичне  мистецтво)  з  підготовки
іноземців та осіб без громадянства галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

РІШЕННЯ № 2.13.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  щодо  підготовки  фахівців  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  за
спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки) галузі знань 01 Освіта/
Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 100 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
(Природничі  науки)  галузі  знань  01 Освіта/Педагогіка  з  ліцензійним
обсягом освітньої послуги 100 осіб.



РІШЕННЯ № 2.14.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти (збільшення ліцензованого обсягу) на 10 осіб (із 20 осіб до 30 осіб) за
другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична
культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

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

діяльності  у сфері вищої освіти (збільшення ліцензованого обсягу)  на
10 осіб  (із  20  осіб  до  30  осіб)  за  другим  (магістерським)  рівнем  за
спеціальністю  014 Середня  освіта  (Фізична  культура)  галузі  знань
01 Освіта/Педагогіка.

РІШЕННЯ № 2.15.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  інформації  про

профілактичні заходи в університеті щодо захворювання на  кір. 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. З метою запобігання кіру та інших інфекційних захворювань потрібно:
1) Здійснювати  щоденне  вологе  прибирання  та  провітрювання

приміщень університету. 
Відповідальні:  проректор  із  адміністративно-господарчої  роботи
Даниленко В. Л.

2) Ознайомити студентів  та співробітників з  можливістю отримання
щеплень.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

РІШЕННЯ № 2.16.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  рекомендації  до  друку

монографії  «Психолого-педагогічна  корекція  акцентуацій  характеру
підлітків», автор: Стельмах Н. В.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку монографію «Психолого-педагогічна корекція

акцентуацій характеру підлітків», автор: Стельмах Н. В.
2. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати

«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 16
від 23.04.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 2.17.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  рекомендації  до  друку

монографії  «Психологічний  супровід  дітей  з  особливими  потребами:
системний підхід», автори: Кучманич І. М., Опанасенко Л. А.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку монографію «Психологічний супровід дітей з

особливими  потребами:  системний  підхід»,  автори:  Кучманич І. М.,



Опанасенко Л. А.
2. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати

«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 16
від 23.04.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 2.18.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  рекомендації  до  друку

монографії  «Директорія  УНР  та  Західноукраїнська  Народна  Республіка  в
історико-мемуарній літературі», автор: Пархоменко В. А.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  монографію  «Директорія  УНР  та

Західноукраїнська  Народна  Республіка  в  історико-мемуарній
літературі», автор: Пархоменко В. А.

2. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 16
від 23.04.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 2.19.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  рекомендації  до  друку

монографії «Забезпечення сталого розвитку регіону та управління змінами на
підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних процесів», за редакцією
доктора  економічних  наук,  доцента  Назарової Л. В.,  авторський  колектив:
Кіщак І. Т.,  Гуріна О. В.,  Іртищева І. О.,  Огієнко О. В.,  Порудєєва Т. В.,
Слюсаренко А. В.,  Глубоченко К. О.,  Кравченко Л. О.,  Саваріна І. П.,
Федосова А. О. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Корегувати назву монографії з «Забезпечення сталого розвитку регіону та

управління  змінами  на  підприємствах  в  умовах  міжнародних
інтеграційних  процесів»  на  «Забезпечення  сталого  розвитку
Причорноморського регіону та управління змінами на підприємствах в
умовах міжнародних інтеграційних процесів».   

2. Рекомендувати  до  друку  монографію «Забезпечення  сталого  розвитку
Причорноморського регіону та управління змінами на підприємствах в
умовах  міжнародних  інтеграційних  процесів»,  за  редакцією доктора
економічних  наук,  доцента Назарової Л. В.,  авторський  колектив:
Кіщак І. Т.,  Гуріна О. В.,  Іртищева І. О.,  Огієнко О. В.,  Порудєєва Т. В.,
Слюсаренко А. В.,  Глубоченко К. О.,  Кравченко Л. О.,  Саваріна І. П.,
Федосова А. О.

3. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 16
від 23.04.2019 р.)».



4. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки МНУ
імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 2.20.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  галузі  знань  07  Управління  та
адміністрування, за спеціальністю 073 Менеджмент з підготовки іноземців та
осіб без громадянства,

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

діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі
знань  07  Управління  та  адміністрування,  за  спеціальністю
073 Менеджмент з підготовки іноземців та осіб без громадянства.

РІШЕННЯ № 2.21.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження

Акредитаційної  справи,  вид  акредитаційної  експертизи  –  первинна,  галузі
знань  0401  Природничі  науки,  напрям  підготовки  –  6.040101  Хімія*,
ліцензований обсяг – денна форма 15 осіб, заочна форма 0 осіб, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
2. Затвердити  Акредитаційну  справу,  вид  акредитаційної  експертизи  –

первинна,  галузі  знань  0401  Природничі  науки,  напрям  підготовки  –
6.040101 Хімія*,  ліцензований  обсяг  –  денна  форма  15  осіб,  заочна
форма 0 осіб.

РІШЕННЯ № 2.22.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  затвердження  Ліцензійної

справи щодо розширення провадження освітньої  діяльності  у  сфері  вищої
освіти  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  галузі  знань  07  Управління  та
адміністрування,  за  спеціальністю  072  Фінанси,  банківська  справа  та
страхування з підготовки іноземців та осіб без громадянства,

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

діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі
знань 07 Управління та адміністрування, за спеціальністю 072 Фінанси,
банківська  справа  та  страхування  з  підготовки  іноземців  та  осіб  без
громадянства.

РІШЕННЯ № 2.23.
Заслухавши та обговоривши питання  щодо інформації про анкетування

«Викладач очима студентів», 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Керівникам  навчальних  структурних  підрозділів  надати  роз’яснення
щодо проведення анкетування «Викладач очима студентів». 

2. Анкетування провести не пізніше 15.05.2019 р.



РІШЕННЯ № 2.24.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  інформації  про  Перший

обласний форум «Mykolayiv student active» 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Керівникам  навчальних  структурних  підрозділів  взяти  до  відома
інформацію про Перший обласний форум «Mykolayiv student active».


