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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про заходи щодо забезпечення моніторингових показників для 

підтвердження статусу національного. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Овчаренко А. В., перший проректор університету; 
Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.  
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 

2. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня 
вищої освіти та спеціальності. 
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.  
Готує: постійно діюча комісія з організації та моніторингу навчально-
методичної роботи. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  

3. Затвердження документації приймальної комісії Коледжу 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
у 2020 році. 
Доповідає: Царенко О. О., директор Коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Готує: Царенко О. О., директор Коледжу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  

4. Затвердження документів, що регламентують роботу приймальної комісії 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
у 2020 році. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Готує: приймальна комісія університету, декани факультетів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор університету. 

5. Різне. 
5.1. Затвердження Положення про відділ правового забезпечення 

Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Готує: Бєлан М. М., начальник юридичного відділу. 



Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  

5.2. Затвердження Положення про організацію навчального процесу 
іноземних громадян та осіб без громадянства у Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.  
Готує: Стройко Т. В., голова комісії з міжнародних зв’язків та 
академічної мобільності. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  

5.3. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних 
і науково-педагогічних працівників Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 
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.  

5.4. Затвердження Положення про внутрішню регуляцію міжнародних 
проєктів Еразмус+ та порядок реалізації права на академічну 
мобільність та управління коштами грантів у Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського 
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.  

5.5. Про рекомендацію до участі в щорічному конкурсі «Краща 
Миколаївська книга» навчального посібника «Історія Степового 
Побужжя: від найдавніших часів до кінця XVIII століття» (автори: 
Горбенко К .В., Господаренко О. В., Кузовков В. В., 
Михайлович Г. І., Смирнов О. І.). 
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.  

5.6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Науковий 
вісник Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» (Випуск № 1 (68), 
лютий 2020). 
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.  
 

РІШЕННЯ № 1. 
Заслухавши та обговоривши питання про заходи щодо забезпечення 

моніторингових показників для підтвердження статусу національного, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити заходи щодо забезпечення показників для підтвердження 
статусу національного Миколаївським національним університетом 
імені В. О. Сухомлинського (далі – Університет): 
1.1. Проведення самоаналізу виконання Університетом критеріїв 

підтвердження статусу на постійній основі з формуванням 
анотованого звіту із залученням до роботи в комісії фахівців 
профільних відділів (лютий – березень). 

1.2. Проведення оцінки виконання Законів України «Про освіту» та «Про 
вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 30.05.2015 р. 
№ 1187. 

1.3. Формування переліку передбаченої законодавством інформації, що є 
необхідною для розміщення на офіційному сайті Університету, та 
моніторинг повноти її відображення. 

1.4. Проведення моніторингу кількості штатних науково-педагогічних 
працівників Університету у відповідності до чисельності здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання.  

1.5. Проведення моніторингу кількості іноземних громадян та громадян 
країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, 
які здобувають вищу освіту в Університеті за кошти фізичних та 
юридичних осіб. 

1.6. Проведення моніторингу наявності та реалізації програм 
міжнародного стажування та отримання освіти в іноземних закладах 
вищої освіти студентами Університету. 

1.7. Проведення моніторингу кількості науково-педагогічних 
працівників, які проходили стажування або проводили навчальні 
заняття в іноземних закладах вищої освіти в термін не менше трьох 
місяців. 

1.8. Проведення моніторингу кількості здобувачів вищої освіти, які 
здобули призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, 
II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших 
освітньо-наукових конкурсах, що проводяться або визнані МОН, 
міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких проєктах, що 
проводяться або визнані Мінкультури, Олімпійських, 
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонаті 



України з видів спорту, що проводяться або визнані центральним 
органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної 
політики у сфері фізичної культури та спорту. 

1.9. Проведення моніторингу показників індексів Гірша та кількості 
публікацій науково-педагогічних працівників у наукометричних 
базах Scopus, Web of Science. 

1.10. Розробка плану включення (реєстрації) фахових наукових видань 
Університету до наукометричних баз Scopus, Web of Science. 

1.11. Проведення моніторингу кількості об’єктів права інтелектуальної 
власності, зареєстрованих Університетом та його науково-
педагогічними працівниками з відображенням кількості, що є 
реалізованою на принципах комерціалізації.  

1.12. Проведення моніторингу рейтингових позицій Університету в 
міжнародних та незалежних рейтингах.  

1.13. Укладання переліку видань, що входять до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science, та ознайомлення з ним завідувачів кафедр із 
метою збільшення кількості наукових публікацій. 

1.14. Проведення навчального семінару про особливості написання статей 
та їх публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних 
баз Scopus та Web of Science. 

1.15. Складання плану наукових публікацій у виданнях, які включено до 
наукометричних баз Scopus, Web of Science, та ознайомлення з ним 
науково-педагогічних працівників із метою врахування при 
плануванні наукової роботи. 

1.16. Складання орієнтовного плану проходження стажування та 
підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками 
Університету в іноземних закладах вищої освіти з метою врахування 
у роботі та реалізації (враховуючи наявні угоди про співпрацю 
Університету з іноземними закладами вищої освіти). 

1.17. Укладання переліку спеціальностей та перспективних освітніх 
програм, за якими планується здійснювати навчання іноземних 
громадян за кошти фізичних та юридичних осіб в Університеті.  

1.18. Здійснення моніторингу включення науково-педагогічними 
працівниками до індивідуальних планів на 2020 рік у розділ 
«Наукова робота» видів роботи, що передбачені критеріями надання 
та підтвердження статусу національного Університетом (відповідно 
до постанови КМУ від 22.11.2017 р. № 912) 

1.19. Розробка стратегічного плану розвитку університету на період 
2021-2023 рр. 

1.20. Формування та систематичне оновлення списків науково-
педагогічних працівників та випускників Університету, яким було 
присвоєно почесні звання України.  

2. Призначити відповідальними Дінжоса Р. В., проректора із науково-
педагогічної роботи, та Савіновову Н. В., голову комісії з наукової роботи 
та трансферу технологій.  



 
РІШЕННЯ № 2 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітніх програм 
та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити освітні програми спеціальностей за першим (бакалаврським), 

другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти, за якими здійснюватиметься набір здобувачів у 2020–2021 н. р. 

2. Гарантам освітніх програм до 25.03.2020 р. розмістити на сайті 
університету затверджені освітні програми спеціальностей. 

3. Завідувачам кафедр до 27.04.2020 р. розробити навчальні плани на 
2020-2021 н. р. відповідно до затверджених освітніх програм із 
урахуванням вимог: 
− погодження програмних компетентностей із компонентами освітніх 

програм; 
− забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним 

компонентам освітніх програм; 
− рівня професійної сформованості компетенцій науково-педагогічних 

працівників відповідно до дисциплін, що викладаються. 
4. Перевірити зміст навчальних планів відповідно до освітніх програм. 

  
РІШЕННЯ № 3 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження документації 
приймальної комісії Коледжу Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського у 2020 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Правила прийому до Коледжу Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського на навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра у 
2020 році (далі – Правила прийому). 

2. До 29.02.2020 року відповідно до ст. 1 розділу XVI «Вимоги до Правил 
прийому», визначені Умовами прийому на навчання для закладів фахової 
передвищої освіти в 2020 році (далі – Умови), затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 року № 1350 та 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 17.01.2020 року за 
№ 49/34332, внести до ЄДЕБО (код 1318) та розмістити на веб-сайті 
Університету та веб-сторінці Коледжу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Коледж) Правила 
прийому. 

3. Затвердити планові обсяги державного замовлення для Коледжу на 
навчання для здобуття освітньо-професійного ступеню фахового 
молодшого бакалавра у 2020 році за основною конкурсною пропозицією 
для вступників на основі базової загальної середньої освіти.  

4. До 29.02.2020 року внести до ЄДЕБО (код 1318) основні конкурсні 
пропозиції, відповідно до п.1. ст. 5 розділу XVI «Вимоги до Правил 



прийому», визначені Умовами прийому на навчання для закладів фахової 
передвищої освіти в 2020 році (далі – Умови), затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 року № 1350 та 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 17.01.2020 року за 
№ 49/34332. 

5. Затвердити небюджетні конкурсні пропозиції для Коледжу на навчання 
для здобуття освітньо-професійного ступеню фахового молодшого 
бакалавра у 2020 році для вступників на основі: 
- базової загальної середньої освіти; 
- повної загальної середньої освіти; 
- освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

6. Внести небюджетні конкурсні пропозиції до ЄДЕБО не пізніше 
15.06.2020 року, відповідно до п.2. ст. 5 розділу XVI «Вимоги до Правил 
прийому», визначені Умовами прийому на навчання для закладів фахової 
передвищої освіти в 2020 році (далі – Умови), затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 року № 1350 та 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 17.01.2020 року за 
№ 49/34332. 

7. Затвердити Положення про Приймальну комісію Коледжу 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
у 2020 році. До 29.02.2020 року розмістити на веб-сайті Університету та 
веб-сторінці Коледжу. 

8. Затвердити Положення про відбіркову комісію Коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. До 
29.02.2020 року розмістити на веб-сайті Університету та веб-сторінці 
Коледжу. 

9. Затвердити Положення про предметну екзаменаційну комісію Фахового 
коледжу Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. До 29.02.2020 року розмістити 
на веб-сайті Університету та веб-сторінці Коледжу. 

10. Затвердити Положення про фахову атестаційну комісію Коледжу 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
у 2020 році. До 29.02.2020 року розмістити на веб-сайті Університету та 
веб-сторінці Коледжу. 

11. Затвердити Положення про апеляційну комісію Коледжу Миколаївського 
національного університету імені В О. Сухомлинського у 2020 році. До 
29.02.2020 року розмістити на веб-сайті Університету та веб-сторінці 
Коледжу. 

12. Затвердити склад приймальної, відбіркової, предметної екзаменаційної, 
фахової атестаційної та апеляційної комісій Коледжу в 2020 році. До 
29.02.2020 року розмістити накази на веб-сайті Університету та веб-
сторінці Коледжу. 

13. Відповідальними призначити Овчаренка А. В., першого проректора 
університету, Царенко О. О., директора Коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 



 
РІШЕННЯ № 4 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження документів, що 
регламентують роботу приймальної комісії Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити документи, що регламентують роботу приймальної комісії 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
у 2020 році: 
1.1. Затвердити Положення про приймальну комісію Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 
1.2. Затвердити Положення про відбіркову комісію Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 
1.3. Затвердити Положення про фахову атестаційну комісію 

Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.4. Затвердити  Положення про предметну екзаменаційну комісію 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.5. Затвердити Положення про апеляційну комісію Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.6. Затвердити склад предметної екзаменаційної комісії, комісій для 
проведення співбесід, творчого конкурсу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.7. Затвердити склад розробників програм вступних випробувань та 
екзаменаційних матеріалів. 

1.8. Затвердити склад фахової атестаційної комісії Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.9. Затвердити склад відбіркових комісій Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.10. Затвердити склад апеляційних комісій Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.11. Затвердити структуру екзаменаційних матеріалів, необхідних для 
вступу на навчання на освітній ступінь бакалавра, освітній ступінь 
бакалавра (скорочений термін навчання), освітній ступінь бакалавра 
(нормативний термін навчання), освітній ступінь магістра до 
Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського у 2020 році. 

1.12. Розробникам програм вступних випробувань подати до 
12.03.2020 року програми вступних випробувань голові приймальної 
комісії для їхнього затвердження на вченій раді Університету. 

1.13. Розробникам екзаменаційних матеріалів подати до 26.03.2020 року 
екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, тестові завдання та 
ключі до тестових завдань) голові приймальної комісії для їхнього 
затвердження на вченій раді Університету. 



2. Призначити відповідальними Овчаренка А. В., першого проректора 
університету, Михальченко Н. В., відповідального секретаря приймальної 
комісії. 

РІШЕННЯ № 5.1 
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення про 

відділ правового забезпечення Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про відділ правового забезпечення 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
 

РІШЕННЯ № 5.2 
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення про 

організацію навчального процесу іноземних громадян та осіб без 
громадянства у Миколаївському національному університеті 
імені В. О. Сухомлинського.  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про організацію навчального процесу іноземних 

громадян та осіб без громадянства у Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського.  
 

РІШЕННЯ № 5.3 
Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення про 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 5.4 

Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження Положення про 
внутрішню регуляцію міжнародних проєктів Еразмус+ та порядок реалізації 
права на академічну мобільність та управління коштами грантів у 
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про внутрішню регуляцію міжнародних проєктів 

Еразмус + та порядок реалізації права на академічну мобільність та 
управління коштами грантів у Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 5.5 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до участі в 
щорічному конкурсі «Краща Миколаївська книга» навчального посібника 
«Історія Степового Побужжя: від найдавніших часів до кінця XVIII століття» 



(автори: Горбенко К .В., Господаренко О. В., Кузовков В. В., 
Михайлович Г. І., Смирнов О. І.), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до участі в щорічному конкурсі «Краща Миколаївська 

книга» навчального посібника «Історія Степового Побужжя: від 
найдавніших часів до кінця XVIII століття» (автори: Горбенко К. В., 
Господаренко О. В., Кузовков В. В., Михайлович Г. І., Смирнов О. І.). 

 
РІШЕННЯ № 5.6 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
збірника наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» (Випуск № 1 
(68), лютий 2020), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки» (Випуск № 1 (68), лютий 2020). 
 


