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м.  Миколаїв

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

підтвердження статусу національного.
Доповідає: Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують: члени постійно діючої комісії з наукової роботи та трансферу
технологій.
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 на 2019–2020 н. р.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готують:  гаранти  освітніх  програм;  завідувачі  випускових  кафедр;
керівники  навчальних  структурних  підрозділів;  члени  постійно  діючої
комісії з навчально-виховної та методичної роботи.
Відповідальний  за  підготовку  питання:  Кузнецова О. А.,  проректор  із
науково-педагогічної роботи.

3. Різне.
3.1. Внесення змін до складу вченої ради та ректорату університету.

Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету.
3.2. Затвердження Положення про індивідуальний план роботи науково-

педагогічного працівника Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського.
Доповідають: Кузнецова О. А.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи; Дінжос Р. В., проректор із науково-педагогічної роботи.

3.3. Рекомендації  до  друку  навчально-методичних  праць  науково-
педагогічних працівників університету.
Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.
Готує: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.

3.4. Затвердження Положення про загальні збори (конференцію) трудового
колективу  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського.
Доповідають: Полоскова І. В.,  начальник  відділу  кадрів;  Січко В. М.,
голова профкому університету.

3.5. Затвердження  Положення  про  добровільну  пожежну  дружину  в
Миколаївському  національному  університеті
імені В. О. Сухомлинського.
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи.
Готує: Хмель О. П., фахівець відділу охорони праці.

3.6. Про функціонування кафедри української мови і літератури в складі
факультету педагогіки та психології (на виконання рішення засідання



кафедри  української  мови  і  літератури  від  19.02.2019 р.  (протокол
№ 10)).
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.

3.7. Про  функціонування  кафедри  біології  та  хімії  в  складі  механіко-
математичного факультету (на виконання рішення засідання кафедри
від 17.01.2019 р. (протокол № 8)).
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.

3.8. Затвердження  вартості  навчання  за  контрактом  (за  рахунок  коштів
фізичних (юридичних) осіб) здобувачів вищої освіти в університеті на
2019–2020 н. р.
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор.

3.9. Затвердження змін та доповнень до Правил призначення стипендій у
Миколаївському  національному  університеті  імені
В. О. Сухомлинського  (відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  23.01.2019 р.  № 44  «Зміни,  що  вносяться  до  постанов
Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423 і від 28.12.2016 р.
№ 1045»).
Доповідають: Корня Ю. А., голова студентської ради університету;
Кузнецова О. А.,  проректор  із  науково-педагогічної  роботи;
Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.

3.10.Затвердження  орієнтовного  обсягу  обов’язкових  витрат  спецфонду
університету в 2019 році.
Доповідає: Даниленко В. В.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи.

3.11. Інформація  про  результати  діяльності  комісій  відповідно  до  наказу
від 12.02.2019 р. № 59 «Про створення комісій».
Доповідають: Даниленко В. В.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи; Фролова Т. Ф., економіст.

3.12.Затвердження  обсягів  фінансування  органів  студентського
самоврядування університету на 2019 рік.
Доповідає: Корня Ю. А., голова студентської ради університету.
Готують: Нікітіна З. А.,  головний  бухгалтер  університету;
представники студентського самоврядування університету.

3.13.Затвердження  вартості  платних  послуг  в  сфері  фізичної  культури
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського в 2018–2019 н. р.
Доповідає: Даниленко В. Л.,  проректор  вз  адміністративно-
господарчої роботи.
Готує: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг; Нікітіна З. А.,
головний бухгалтер університету.



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

моніторингових показників для підтвердження статусу національного,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  заходи  щодо  забезпечення  моніторингових  показників  для
підтвердження статусу національного:
1.1. Створити  комісію  з  моніторингу  показників  для  підтвердження

національного у кількості 7 осіб:
 Слюсаренко А. В.,  доктор  філософії  в  галузі  соціальних  та

поведінкових наук, доцент.
 Василевич Ю. В., доктор філософії в галузі гуманітарних наук,

доцент.
 Корнєва Н.  А.,  доктор філософії  в галузі  гуманітарних наук,

доцент.
 Литвиненко О. М., доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 Парфентьєва І. П., доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 Шпачинський  І.  Л.,  доктор  філософії  в  галузі  гуманітарних

наук, доцент.
 Шевченко  В.  В.,  доктор  філософії  в  галузі  соціальних  та

поведінкових наук, доцент.
1.2. Комісії  скласти  план  роботи  з  моніторингу  показників  для

підтвердження національного та подати на затвердження проректору із
науково-педагогічної  роботи.  Термін  виконання:  до  05.03.2019  р.
Відповідальний:  голова  комісії  з  моніторингу  показників  для
підтвердження національного.

2. Розглянути 12.03.2019 р. на ректораті університету план роботи комісії та
форми  контролю  з  моніторингу  показників  для  підтвердження
національного. Термін виконання: до 05.03. 2019 р.
Відповідальний: голова комісії з моніторингу показників для підтвердження
національного.

РІШЕННЯ № 2.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітніх програм та

навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності на 2019–
2020 н. р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. На  виконання  рішення  навчально-методичної  ради  університету

від 20.02.2019 р. (протокол № 7):
1) Перенести розгляд питання засідання вченої ради  на березень 2019 р.
2) При  уніфікації  освітніх  програм  та навчальних  планів  для  кожного

рівня вищої освіти та спеціальності врахувати:
 При  укладанні  навчальних  планів  та  освітньо-професійних

програм  уніфікувати  навчальні  дисципліни  з  метою
максимального об’єднання студентів у потоки при викладанні
дисциплін циклу загальної та професійної підготовки.



 Обов’язкове  включення  до  навчальних  планів  навчальної
дисципліни «Інклюзивна освіта» для здобувачів вищої освіти за
педагогічними спеціальностями.

 Встановити  обсяги  кредитів  для  дисциплін  спеціальності
014 «Середня  освіта»:  «Педагогіка  загальна»  –  5  кредитів;
«Психологія загальна» – 6 кредитів; «Педагогічна творчість» –
3 кредити; «Методика виховної роботи» – 3 кредити.

РІШЕННЯ № 3.1.
Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін до складу вченої

ради та ректорату університету,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Внести такі зміни до складу вченої ради університету:
1.1. Вивести зі складу:

 Папкову  Маргариту  Максимівну,  студентку  факультету
іноземної філології;

 Чернявську  Дар’ю  Юріївну,  студентку  факультету  іноземної
філології;

 Кудрявцева  Андрія  Валерійовича,  студента  механіко-
математичного факультету.

1.2. Ввести до складу:
 Надич Анастасію Сергіївну, студентку механіко-математичного

факультету;
 Пилипчука  Олександра  Миколайовича,  студента  історичного

факультету;
 Гадоєву  Зорину  Джамоліддінівну,  студентку  факультету

педагогіки та психології.

РІШЕННЯ № 3.2.
Заслухавши та  обговоривши питання  про  затвердження  Положення  про

індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  індивідуальний  план  роботи  науково-

педагогічного  працівника  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників університету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Психотерапія  в  роботі
практичного психолога», автор-укладач: Карсканова С. В.

Рішення:
1. Рекомендувати  до  друку  за  кошти  автора-укладача  з  грифом

«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського» як навчальний посібник для



студентів закладів вищої освіти «Психотерапія в роботі практичного
психолога», автор-укладач: Карсканова С. В.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 14
від 26.02.2019 р.)».

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

2. Рекомендація до  друку  навчально-методичного  посібника  «Алгебра  та
геометрія.  Частина  ІІІ.  Пряма.  Площина»,  автори:  Пархоменко О. Ю.,
Дармосюк В. М., Васильєва Л. Я., Руда А. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку за кошти авторів з грифом «Рекомендовано

вченою  радою  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського» як  навчально-методичний посібник для
студентів  закладів  вищої  освіти «Алгебра та геометрія.  Частина ІІІ.
Пряма.  Площина»,  автори:  Пархоменко О. Ю.,  Дармосюк В. М.,
Васильєва Л. Я., Руда А. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно  вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№ 14 від 26.02.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 3.4.
Заслухавши та  обговоривши питання  про  затвердження  Положення  про

загальні  збори  (конференцію)  трудового  колективу  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  загальні  збори  (конференцію)  трудового

колективу  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.5.
Заслухавши та  обговоривши питання  про  затвердження  Положення  про

добровільну пожежну дружину в Миколаївському національному університеті
імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  добровільну  пожежну  дружину  в

Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  функціонування  кафедри

української мови і літератури в складі факультету педагогіки та психології, 



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Підтримати рішення кафедри української мови і літератури від 19.02.2019 р.

(протокол № 10) про її функціонування в складі факультету педагогіки та
психології.

РІШЕННЯ № 3.7.
Заслухавши та обговоривши питання про функціонування кафедри біології

та хімії в складі механіко-математичного факультету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Підтримати рішення кафедри біології та хімії від 17.01.2019 р. (протокол
№ 8) про її функціонування в складі механіко-математичного факультету.

РІШЕННЯ № 3.8.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження вартості навчання за

контрактом (за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб) здобувачів вищої
освіти в університеті на 2019–2020 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити вартість навчання за контрактом (за рахунок коштів фізичних

(юридичних)  осіб)  здобувачів  вищої  освіти в  університеті  на  2019–2020
н. р., а саме:

Перший (бакалаврський) рівень (перший рік навчання)

№
з/п

Спеціальність

Денна
форма
навчанн

я

Заочна
форма

навчання

2019 2019
1. 012 Дошкільна освіта 15000 11000
2. 013 Початкова освіта 15000 11000
3. 014.01 Українська мова і література 15000 9500
4. 035.01 Українська мова та література 15000
5. 035.10 Прикладна лінгвістика 15000 12000
6. 014.02  Середня  освіта  (Мова  і  література

(англійська))
15000 12000

7. 014.02  Середня  освіта  (Мова  і  література
(німецька))

15000

8. 014.02  Середня  освіта  (Мова  і  література
(російська))

15000

9. 035.041 Германські мови та літератури (переклад
включно), перша-англійська. Переклад

15000 12000

10. 035.041 Германські мови та літератури (переклад
включно),  перша-англійська.  Мова  і  література
(англійська)

15000

11. 035.041 Германські мови та літератури (переклад
включно),  перша-англійська.  Мова  і  література
(німецька)

15000

12. 014.03 Середня освіта (Історія) 15000 8000
13. 032 Історія та археологія 15000



14. 051 Політологія 15000 8000
15. 014.04 Математика 15000 7000
16. 014.08 Фізика 15000 7000
17. 014.07 Інформатика 15000
18. 105 Прикладна фізика та наноматеріали 15000
19. 113 Прикладна математика 15000
20. 122 Комп'ютерні науки 15000 8000
21. 123 Комп’ютерна інженерія 15000 8000
22. 126 Інформаційні системи та технології 15000
23. 014.05  Середня  освіта  (Біологія  та  здоров´я

людини) 
15000

24. 014.06 Середня освіта (Хімія) 15000
25. 091 Біологія 15000
26. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 15000 8000
27. 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) 15000 10000
28. 016 Спеціальна освіта 15000 12000
29. 053 Психології 15000 12000
30. 231Соціальна робота 15000 12000
31. 051 Економіка 15000
32. 071 Облік і оподаткування 15000
33. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 15000 8000
34. 073 Менеджмент 15000
35. 292 Міжнародні економічні відносини 15000
36. Підготовка офіцерів запасу ОП «Захист вітчизни»

(крім студентів факультету фізичної культури та
спорту) 

8 800

Другий (магістерський) рівень (перший рік навчання)

№
з/п

Спеціальність

Денна
форма
навчанн

я

Заочна
форма

навчання

1. 012 Дошкільна освіта 17000 14000
2. 013 Початкова освіта 17000 14000
3. 014.01 Українська мова і література 17000 12000
4. 035.10 Прикладна лінгвістика 18000 18000
5. 014.02  Середня  освіта  (Англійська  мова  та

література)
18000 18000

6. 014.02  Середня  освіта  (Мова  і  література
(Російська мова і література))

18000 15000

7. 035.04 Філологія (Германські мови та літератури
(переклад включно)). Переклад

18000 18000

8. 035.04 Філологія (Германські мови та літератури
(переклад  включно)).  Німецька  мова  та
література

18000 18000

9. 014 Середня освіта (Історія) 17000 10000
10. 032 Історія та археологія 17000 10000



11. 052 Політологія 17000 10000
12. 014 Середня освіта. Фізика 17000 10000
13. 014 Середня освіта. Математика 17000 10000
14. 122 Комп'ютерні науки 18000
15. 104 Фізика та астрономія 17000
16. 091 Біологія 17000 11000
17. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 17000 11000
18. 014 Середня освіта. Музичне мистецтво 17000 12000
19. 016 Спеціальна освіта 17000 14000
20. 053 Психологія 17000 14000
21. 231 Соціальна робота 17000 14000
22. 292 Міжнародні економічні відносини 17000
23. 051 Економіка 17000
24. 071 Облік і оподаткування 17000
25. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 17000 10000
26. 073 Менеджмент 17000 10000

Третій освітньо-науковий рівень (перший рік навчання)

№
з/п

Спеціальність Денна форма навчання

1. 011 Науки про освіту 

2. 032 Історія та археологія
3. 051 Економіка 27300
4. 052 Політологія
5. 073 Менеджмент 27300

За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

№
з/п

Спеціальність Денна форма навчання

1. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 9820

2. 081 Право 12245
3. 113 Прикладна математика 10720
4. 123 Комп’ютерна інженерія 10720
5. 231 Соціальна робота 8790

Здобувачам вищої освіти, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за
скороченим терміном навчання, встановити оплату на рівні 1 курсу 

2. Для  здобувачів  вищої  освіти,  які  навчаються  за  кошти  юридичних  і
фізичних осіб,  встановити оплату за кожний семестр на 2019–2020 н. р.,
враховуючи  офіційно  визначений  рівень  інфляції  за  попередній
календарний рік 9,8%.

РІШЕННЯ № 3.9.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін та доповнень

до Правил призначення стипендій у Миколаївському національному університеті
імені  В. О. Сухомлинського  (відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  23.01.2019 р.  № 44  «Зміни,  що  вносяться  до  постанов  Кабінету
Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423 і від 28.12.2016 р. № 1045»), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:



1. Внести  зміни  до  Правил  призначення  стипендій  у  Миколаївському
національному університеті імені В. О. Сухомлинського, а саме: 
1.1. У пункту 6.1. абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:

«5)  осіб,  визнаних  постраждалими  учасниками  Революції  Гідності,
учасниками бойових дій  відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»,  та  їх  дітей  (до
закінчення дітьми навчання у такому закладі,  але не довше ніж до
досягнення  ними  23 років)  відповідно  до статті  44  Закону  України
«Про вищу освіту»;
«6)  дітей,  один  з  батьків  яких  загинув  (пропав  безвісти)  у  районі
проведення  антитерористичної  операції,  здійснення  заходів  із
забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування
збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях,  бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок
поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних  у  районі  проведення
антитерористичної  операції,  здійснення  заходів  із  забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій
чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного
в  період  участі  в  антитерористичній  операції,  здійсненні  заходів  із
забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування
збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до
досягнення  ними 23 років),  відповідно до статті  44  Закону України
«Про вищу освіту»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 12) осіб з інвалідністю
внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми
навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23
років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».».

1.2. Пункт 6.2. доповнити новими абзацами такого змісту: 
«-  копію  посвідчення  постраждалого  учасника  Революції  Гідності
встановленого зразка;»
«- довідку органу соціального захисту населення про перебування на
обліку  в  Єдиному  державному  автоматизованому  реєстрі  осіб,  які
мають  право  на  пільги,  за  зареєстрованим  (фактичним)  місцем
проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої
встановлено  статус  учасника  бойових  дій,  або  копію  довідки  про
безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні
її  проведення і  захисті  незалежності,  суверенітету та  територіальної
цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні
заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  в  Донецькій  та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;»;
доповнити пункт абзацом такого змісту: «особи, зазначені у підпункті
12 пункту 6.1 - копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни
встановленого зразка.»;

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html


1.3. Пункт 6.6 доповнити такими абзацами такого змісту:
«Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5 - 8 та 12
пункту  4,  у  місяці  виповнення  їм  23  років  соціальна  стипендія
виплачується за повний місяць.»;
«Виплата  призначеної  соціальної  стипендії  продовжується:  особам,
зазначеним у підпункті 10 пункту 6.1, - на підставі копії медичного
висновку про дитину з  інвалідністю віком до 18 років або довідки
медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не
пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі; особам, зазначеним у
підпункті  11  пункту  6.1,  -  на  підставі  довідки  органу  соціального
захисту  населення  про  призначення  сім'ї  допомоги  відповідно
до Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим сім'ям» за умови подання довідки не пізніше ніж
через три місяці з дня її видачі.»;
«Виплата  соціальної  стипендії  за  минулий  період  здійснюється  не
більш  як  за  12  місяців,  якщо  несвоєчасне  включення  студента  до
списків студентів, яким призначено соціальну стипендію, відбулося не
з його вини.»;

1.4. Пункт 6.9 викласти у такій редакції:
«Органи соціального захисту населення, вищі навчальні заклади III - IV
рівня акредитації та вищі навчальні заклади I - II рівня акредитації, що
входять  до  їх  складу,  без  статусу  окремих  юридичних  осіб  для
формування особових справ студентів і заявок на виплату соціальних
стипендій  користуються  Єдиним  державним  автоматизованим
реєстром  осіб,  які  мають  право  на  пільги.  У  разі  виявлення
розбіжностей у даних щодо конкретного студента під час формування
його особової справи орган соціального захисту населення не включає
такого  студента  до  заявки  на  виплату  соціальних  стипендій  на
поточний  місяць,  про  що  протягом  п'яти  робочих  днів  інформує
університет  (структурний  підрозділ)  до  уточнення  зазначеної
інформації університетом. Після уточнення даних університет або його
структурний підрозділ включає такого студента, щодо якого виявлено
розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний
місяць з урахуванням місяців її невиплати.»

РІШЕННЯ № 3.10.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження орієнтовного обсягу

обов’язкових витрат спецфонду університету в 2019 році,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити орієнтовний обсяг обов’язкових витрат спецфонду у 2019 році,
пов’язаних  із  забезпеченням  діяльності  університету  на  рівні  15 млн
500 тис. грн.

2. Здійснювати  інші  закупівлі  відповідно  до  кошторисів  спеціальностей  із
урахуванням доходів структурних підрозділів.

3. Проректору  із  адміністративно-господарчої  роботи  Даниленко  В. Л.
здійснити  процедури  закупівель  товарів,  робіт,  послуг  згідно  з  чинним
законодавством.



РІШЕННЯ № 3.11.
Заслухавши та обговоривши інформацію про результати перевірок та про

наявність нормативно-правових документів за напрямами, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Інформацію  про  результати  перевірок  та  про  наявність  нормативно-
правових документів за напрямами взяти до відома.

РІШЕННЯ № 3.12.
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  затвердження  обсягів

фінансування органів студентського самоврядування університету на 2019 рік, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Кошторис витрат органів студентського самоврядування університету на 2019
рік, а саме:

Видатки на потреби студентського самоврядування Сума,
грн

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
– Придбання канцелярських виробів. 10 000
– Придбання обладнання (Wifi роутер) 2 000
– Придбання будівельних матеріалів для кімнати відпочинку 5 000
– Придбання меблів для обладнання кімнати відпочинку. 40 000
– Придбання значків, стендів, футболок. 10 000
– Організація  заходів  культурно-масового  та  спортивного
спрямування  (закупівля  кубків,  нагороджувальної  атрибутики,
видатки на послуги з організації заходів) 

27 000

2240 Оплата послуг
– Видатки на організацію освітніх заходів, що проводить студентське
самоврядування  (форуми,  семінари,  конференції,  круглі  столи,
тренінги). 

7 000

– Видатки на реалізацію студентських проектів. 8 000
– Видатки  на  поліграфічні  та  типографічні  послуги  (друкування
студентських наукових праць, рекламні послуги, друкування плакатів,
грамот, банерів).

5 000

– Організація наукових студентських конференцій на базі МНУ імені
В. О. Сухомлинського.

5 000

2250 Видатки на відрядження
– Видатки на відрядження пов’язані з роботою органів студентського
самоврядування  (участь  в  форумах,  круглих  столах,  семінарах  при
МОН  України,  Кабміну  України,  наради  згідно  з  листами  МОН
України).  

20 000

– Видатки на відрядження пов’язаних з науковою роботою студентів
(участь  студентів  університету  в  олімпіадах,  спартакіада,
конференціях, фестивалях, конкурсах наукових робіт українського та
міжнародного значення). 

65 000

ВСЬОГО 204 000



РІШЕННЯ № 3.13.
Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження вартості платних

послуг у  сфері  фізичної  культури Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського в 2018–2019 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити перелік курсів, понад обсяги встановлені навчальними планами,

для студентів денної форми навчання, а саме: 
1.1. «Іміджелогія»;
1.2. «Управління бізнес-проектами». 

2. Затвердити вартість курсів понад обсяги встановлені навчальними планами, 
для студентів денної форми навчання у розмірі: 
2.1. «Іміджелогія» – 700 грн за 40 годин 
2.2. «Управління бізнес-проектами» – 675 грн за 30 год. 

3. Затвердити вартість групових занять з баскетболу: 
3.1. 4 заняття (у місяць) – 180 грн. 
3.2. 8 занять (у місяць) – 200 грн.
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