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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Навчання іноземних громадян в університеті.
Доповідає: Стройко Т. В., голова постійно діючої комісії з міжнародних
зв’язків та академічної мобільності.
Готують: Пєтляєва В. М., фахівець відділу міжнародних зв’язків та
академічної мобільності; Абламська О. В., фахівець відділу міжнародних зв’язків
та академічної мобільності; постійно діюча комісія з міжнародних зв’язків та
академічної мобільності; постійно діючої комісії з навчально-виховної та
методичної роботи.
Відповідальні за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший проректор;
Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.
2. Різне.
2.1. Приєднання до факультетів університету кафедр що діють на засадах
автономії (на виконання рішення ректорату від 02.10.2018 р. (протокол № 2) та
наказу університету від 11.10.2018 р. № 366 «Про акредитацію освітніх
програм»).
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.
2.2. Про зміну аудиторного фонду факультету фізичної культури та спорту.
Доповідають: Овчаренко А. В., перший проректор; Даниленко В. Л.,
проректор з адміністративно-господарчої роботи; Жигадло Г. Б., декан
факультету фізичної культури та спорту.
2.3. Затвердження змін та доповнень до Положення про студентське
самоврядування
Миколаївського
національного
університету
імені
В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Тертична К. П., голова студентської ради університету.
Готує: члени студентського самоврядування.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про навчання іноземних громадян в
університеті,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Розробити Положення про прийом іноземних громадян та осіб без
громадянства на навчання до Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського у 2019 році.
Термін: 10.11.2018 р.
Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної
роботи.
2. Підготувати зміни до Положення про відділ міжнародних зв’язків та
академічної мобільності стосовно організації прийому на навчання іноземних
громадян та осіб без громадянства.
Термін: 01.11.2018 р.
Відповідальні: Абламська О. В., фахівець відділу міжнародних зв’язків
та академічної мобільності.
3. Підготувати ліцензійні матеріали щодо навчання іноземних громадян
та осіб без громадянства.
Термін: 01.02.2019 р.
Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної
роботи; керівники проектних груп; Данік Н. В., керівник відділу
ліцензування та акредитації.
4. Підготувати доповнення до Правил прийому до Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 році про
прийом іноземців та осіб без громадянства.
Термін: 10.11.2018 р.
Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної
роботи.
5. Ввести групи російсько-англійську та англійсько-російську до складу
факультету іноземної філології (випускових кафедр).
Термін: 01.11.2018 р.
Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної
роботи; Мороз Т. О., декан факультету іноземної філології.

РІШЕННЯ № 2.1.
Заслухавши та обговоривши питання про приєднання до факультетів
університету кафедр що діють на засадах автономії (на виконання рішення
ректорату від 02.10.2018 р. (протокол № 2) та наказу університету від
11.10.2018 р. № 366 «Про акредитацію освітніх програм»).
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Включити з 01.11.2018 р. до складу факультету фізичної культури
та спорту кафедру біології та хімії, кафедру лабораторної діагностики
(відповідно до рапортів завідувачів кафедр: Корольової О. В., Зюзіна В. О. та
на виконання рішення вченої ради факультету фізичної культури та спорту
від 22.10.2018 р. (протокол № 2).
2.Декану факультету фізичної культури та спорту Жигадло Г. Б.:
2.1. Привести у відповідність документи деканату, кафедр і
гуртожитків.
2.2. Скласти розклад занять з урахуванням розташування кафедри
біології та хімії, кафедри лабораторної діагностики.
3. Даниленко В. Л., проректору з адміністративно-господарчої роботи,
Нікітіній З. А., головному бухгалтеру та Ринковій І. Л., коменданту корпусу
№ 11 забезпечити облік матеріальних цінностей та обладнання кафедри
біології та хімії, кафедри лабораторної діагностики.
4. Розпочати навчальний процес факультету фізичної культури та
спорту у навчальному корпусі № 11 з 01.11.2018 р.

РІШЕННЯ № 2.2.
Заслухавши та обговоривши питання про зміну аудиторного фонду
факультету фізичної культури та спорту,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
З метою забезпечення навчального процесу у 2018 – 2019 н. р.
1. Внести до наказу МНУ імені В. О. Сухомлинського від 27.08.2018
№ 272 «Про закріплення аудиторних приміщень та кабінетів за структурними
підрозділами університету на 2018 – 2019 н. р.» такі зміни:
1.1. У п. 1. закріпити за факультетом фізичної культури та спорту (№ з/
п 2) такі навчальні корпуси:

№
з/п
2.

Факультет / кафедра,
коледж
Фізичної культури та
спорту

Навчальний корпус
(адреса)
№11, 12 (вул.Бузника, 5),
№1, 2 (вул. Нікольська, 24)

Примітка
Навчальні корпуси
№1, 2, 11, 12

2. У додатку 1 до наказу закріпити за факультетом фізичної культури та
спорту (із № з/п 81) такі аудиторії та кабінети факультету, кафедр:
№ з/п

№
Площа, К-сть Час роботи Характеристика аудиторії
аудиторії м2 місць

Примітка
(Дивись додаток № 2)

Факультет фізичної культури та спорту
Навчальні корпуси № 1, 2, 11, 12 (вул.Бузника, 5, вул. Нікольська, 24)
81.
01.124 88,4 60 08.30-18.00 Аудиторія
т.1, СК з історичним
ф-том
82. 01.124-1 23,1
08.30-18.00 Лабораторія
т.1
83. 01.124-2 15,8
08.30-18.00 Кафедра
т.4
84.
02.118 41,4 25 08.30-18.00 Лабораторія фізіології т.1
85.
02.120 61,7 25 08.30-18.00 Лабораторія
т.1
86.
02.122 20,2
08.30-18.00 Викладацька
т.4
87.
02.124 63,4 60 08.30-18.00 Аудиторія
т.1, СК с ф-том
економіки
88.
11.209 40,5 30 08.30-18.00 Лабораторія
т.1 СК з коледжем
89.
11.213 40,8 32 08.30-18.00 Лабораторія
т.1 СК з коледжем
90.
11.227 19,1 10 08.30-18.00 Науково-дослідна
т.1
лабораторія
91.
11.228 17,2
08.30-18.00 Кафедра
т.4
92.
11.231 25,3
08.30-18.00 Кафедра
т.4
93.
11.233 11,8
08.30-18.00 Кафедра
т.4
94.
11.313 13,5
08.30-18.00 Лаборантська
т.4
95.
12.102 177,1
08.30-18.00 Тренажерна зала
т.3, СК з коледжем
96.
12.103 135,2
08.30-18.00 Спортивна зала
т.3, СК з коледжем
97.
12.104
9,7
08.30-18.00 Викладацька
т.4, СК з коледжем
98.
12.106 13,9
08.30-18.00 Викладацька
т.4
99.
12.200 16,3
08.30-18.00 Викладацька
т.4
100. 12.201 628,0
08.30-18.00 Спортивна зала
т.3, СК з коледжем

3. Даниленко В. Л., проректору з адміністративно-господарчої роботи,
привести у відповідність штатний розпис навчального корпусу № 4.
4. Ринкова І. Л., коменданту корпусу № 11 привести зазначені аудиторії
у відповідність для проведення аудиторних занять.

РІШЕННЯ № 2.3.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін та
доповнень до Положення про студентське самоврядування Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Враховуючи рішення конференції студентів університету (протокол №1
від 18.10.2018р.), затвердити зміни в Положенні про студентське
самоврядування
Миколаївського
національного
університету
імені В. О. Сухомлинського, а саме:
1. Внести зміни та викласти Додаток 1. до Положення про студентське
самоврядування
Миколаївського
національного
університету
імені В. О. Сухомлинського п. 1.3 у такій редакції:
Під час голосування обов’язково мати при собі документ, що посвідчує
особу (паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для
виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт
України; тимчасове посвідчення громадянина України; посвідчення водія;
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на
постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка
мігранта; посвідчення біженця; проїзний документ біженця; посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту; проїзний документ особи, якій
надано додатковий захист; залікова книжка студента університету,
військовий квиток, студентський квиток, або довідку з місця навчання),
що надає право отримати виборчий бюлетень.
2. Вважати вибори легітимними за явкою 60 % студентів та викласти
Додаток 1. до Положення про студентське самоврядування Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського п. 1.11 у такій
редакції:
«Вибори вважаються легітимними, якщо в них взяли участь 60 %
студентів Університету».

