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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про результати виконання науково-дослідної роботи у 2019 році. 

Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  

2. Різне. 
2.1. Затвердження форми документів про вищу освіту власного зразка 

для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти. 
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної 
роботи. 
Готують: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу; 
постійно діюча комісія з навчально-виховної та педагогічної роботи. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  

2.2. Про принципи формування тем дипломних робіт на 2020–2021 н. р. 
відповідно до потреб університету. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу 
технологій. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  

2.3. Затвердження положень про структурні підрозділи університету 
(Положення про центр по роботі з персоналом Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, Положення 
про бухгалтерську службу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського, Положення про центр з 
міжнародної діяльності та академічної мобільності Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, Положення 
про Центр моніторингу підтвердження статусу національного та 
організації наукової та науково-технічної діяльності у 
Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського, Положення про центр забезпечення якості 
освіти Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, Положення про центр розвитку творчості та 
лідерства Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, Положення про відділ платних послуг 
Миколаївського національного університету імені 



В. О. Сухомлинського, Положення про планово-фінансовий відділ 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, Положення про відділ внутрішнього аудиту 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, Положення про відділ післядипломної 
педагогічної освіти Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського). 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Готують: Овчаренко А. В., перший проректор університету; 
Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи; 
Тогоєва Г. М., головний бухгалтер університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор університету. 

2.4. Зміни до Правил призначення стипендій у Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Кабаль М. В., голова студентської ради університету. 
Готує: студентська рада університету . 
Відповідальний за підготовку питання: Кузнецова О. А., 
проректор із науково-педагогічної роботи. 

2.5. Затвердження вартості освітніх послуг (проведення різних видів 
підвищення кваліфікації у Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського на І півріччя 2020 року). 
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної 
роботи. 
Готує: комісія з якості освіти; 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 

2.6. Про перезатвердження теми наукового дослідження Степанової 
Дар’ї Вікторівни та призначення наукового керівника. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: науковий відділ. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 

2.7. Створення Міжінститутаційної наукової докторської школи зі 
спеціальності 052 Політологія у рамках програми DocHub у 
Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського та затвердження Положення про 
міжінститутаційну наукову докторську школу зі спеціальності 052 
Політологія у рамках програми DocHub у Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 



науково-педагогічної роботи. 
РІШЕННЯ № 1. 

Заслухавши та обговоривши питання про результати виконання 
науково-дослідної роботи у 2019 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити звіт про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльності 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
за 2019 рік та вважати виконаними планові показники.  
Відповідальний: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: 24.01.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2.1. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження форм 

документів про вищу освіту власного зразка для першого (бакалаврського) і 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Керівникам структурних підрозділів, завідувачам випускових кафедр 

ознайомитися з проєктами форм бланків дипломів та подати пропозиції 
щодо зразків документів про вищу освіту в університеті.  
Відповідальні: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи, 
декани факультетів. 
Термін виконання: до 29.01.2020 року. 

РІШЕННЯ № 2.2 
Заслухавши та обговоривши питання про принципи формування тем 

дипломних робіт на 2020–2021 н. р. відповідно до потреб університету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Науковим керівникам розробити проєкт тематики дипломних робіт 
магістрів і бакалаврів на 2020–2021 н. р. та внести корективи до тематики 
на 2019–2020 н. р., ураховуючи такі принципи: 
1) Замовником тематики дипломних робіт магістрів та бакалаврів є 

структурні підрозділи університету. 
2) Тематику дипломних робіт магістрів та бакалаврів спрямувати на 

потреби структурних підрозділів університету або установ, де вони 
будуть упроваджені. 

Відповідальні: Дінжос Р. В., проректор з науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: до 10.02.2020 р. 

РІШЕННЯ № 2.3 
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження положень про 

структурні підрозділи університету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити та розмістити на сайті такі положення про структурні 
підрозділи університету: 
1.1. Положення про центр по роботі з персоналом Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського  
1.2. Положення про бухгалтерську службу Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського  



1.3. Положення про центр з міжнародної діяльності та академічної 
мобільності Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 

1.4. Положення про Центр моніторингу підтвердження статусу 
національного та організації наукової та науково-технічної 
діяльності у Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського 

1.5. Положення про центр забезпечення якості освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського  

1.6. Положення про центр розвитку творчості та лідерства 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 

1.7. Положення про відділ платних послуг Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

1.8. Положення про планово-фінансовий відділ Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

1.9. Положення про відділ внутрішнього аудиту Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

1.10. Положення про відділ післядипломної педагогічної освіти 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського). 

РІШЕННЯ № 2. 4 
Заслухавши та обговоривши питання про зміни до Правил призначення 

стипендій у Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Внести зміни до додатка 1 наказу МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.01.2017 р. № 30 «Про затвердження Правил призначення стипендій 
у Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського та в Коледжі МНУ імені В. О. Сухомлинського». 

3. Зміни ввести в дію із II семестру 2019–2020 навчального року. 
Відповідальні: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Кабаль М. В., голова студентської ради університету. 

РІШЕННЯ № 2.5 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження вартості 

освітніх послуг (проведення різних видів підвищення кваліфікації у 
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського на І 
півріччя 2020 року), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити вартість освітніх послуг (проведення різних видів підвищення 

кваліфікації у Миколаївському національному університеті 
імені В. О. Сухомлинського на І півріччя 2020 року). 
Відповідальний: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної 
роботи. 
Термін виконання: 24.01.2020 р. 



РІШЕННЯ № 2.6 
Заслухавши та обговоривши питання про перезатвердження теми 

наукового дослідження Степанової Дар’ї Вікторівни та призначення 
наукового керівника, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Підтримати рішення вченої ради факультету дошкільної та початкової 

освіти (витяг із протоколу від 22.01.2020 р. № 7) і рішення засідання кафедри 
педагогіки та інклюзивної освіти (протокол від 22. 01. 2020 р. № 9) щодо 
перезатвердження теми наукового дослідження з «Формування 
комунікативної компетентності у фахівців із міжнародних економічних 
відносин» Степанової Дар’ї Вікторівни на «Підготовка майбутніх фахівців із 
міжнародних економічних відносин до професійно-дипломатичного 
спілкування» та призначення науковим керівником Кічука Ярослава 
Валерійовича, доктора педагогічних наук, професора. 

РІШЕННЯ № 2.7 
Заслухавши та обговоривши питання про створення 

Міжінститутаційної наукової докторської школи зі спеціальності 
052 Політологія у рамках програми DocHub у Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського та затвердження Положення про 
міжінститутаційну наукову докторську школу зі спеціальності 052 
Політологія у рамках програми DocHub у Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1.  Створити Міжінститутаційну наукову докторську школу зі спеціальності 

052 Політологія у рамках програми DocHub у Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського (далі – 
Міжінститутаційна школа). 

2. Призначити керівником Міжінститутаційної школи Ярошенко Віру 
Миколаївну, кандидата політичних наук, доцента кафедри психології та 
соціальних наук. 

3. Затвердити Положення про міжінститутаційну наукову докторську школу 
зі спеціальності 052 Політологія у рамках програми DocHub у 
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Дінжос Р. В, проректор із науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: до 31.01.2020 р. 


