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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження спеціальностей та освітніх програм (відповідно до статті 1 Закону 
України «Про вищу освіту»), за якими здійснюватиметься набір студентів 2018 р. 

Доповідають: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи; 
Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
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Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
2.2. Затвердження кандидатів на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 

України на 2018–2019 навчальний рік. 
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
2. 3. Затвердження Кодексу академічної доброчесності науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
2. 4. Затвердження Положення про конкурс молодих учених Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
2. 5. Інформація про проведення вступної кампанії 2018 року (відповідно до рішення 

колегії Міністерства освіти і науки України від 02.11.2017 р. протокол № 8/1-4). 
Доповідає: Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії. 
2. 6. Затвердження змін до Правил прийому на навчання Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 р. 
Доповідає: Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії. 

2. 7. Затвердження змін до Правил призначення стипендій у Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського (відповідно до постанови 
Кабінету міністрів України від 08.11.2017 р. № 918 «Деякі питання виплати стипендій у 
державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»). 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 
2.8. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізація Природничі науки, галузі знань 
01 Середня освіта, кваліфікація вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології та 
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 01 Середня освіта, за 
спеціальністю 014 Середня освіта, за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта 
(Природничі науки) освітньою програмою Середня освіта: Природничі науки (фізика, 
хімія та біологія), денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. 
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2.9. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 



спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 
галузі знань 29 Міжнародні відносини, кваліфікація бакалавр з міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій та навчального плану підготовки 
здобувачів вищої освіти з галузі знань 29 Міжнародні відносини, за спеціальністю 014 
Середня освіта, за предметною спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії, денна форма навчання, термін навчання 3 роки 
10 місяців. 

Доповідає: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готує: керівник проектної групи Седляр Ю. О., завідувач кафедри політології 

Ніколаєнко Н. О. 
 

РІШЕННЯ № 1. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження спеціальностей та освітніх 

програм (відповідно до статті 1 Закону України «Про вищу освіту»), за якими 
здійснюватиметься набір студентів 2018 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1.Затвердити проект переліку акредитованих і неакредитованих освітніх програм, а також 
конкурсних пропозицій щодо розподілу ліцензійного обсягу між денною та заочною 
формами навчання у межах спеціальностей для першого бакалаврського рівня вищої 
освіти, за якими здійснюється прийом на навчання у 2018 р, а саме: 
1) Для спеціальності 012 Дошкільна освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка, Освітні програми: Початкова освіта, Логопедія, Музичне мистецтво. 
Дата розподілу за освітніми програмами - 01.09.20.Ліцензований обсяг на ДФН – 90 місць, 
на ЗФН – 90 місць, ЛОП – 180 місць; 
2) Для спеціальності 013 Початкова освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Дошкільна освіта, Музичне мистецтво, Фізична 
культура Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.20 Ліцензований обсяг на ДФН 
– 90 місць, на ЗФН – 90 місць, ЛОП – 180 місць; 
3) Для спеціальності 014 Середня освіта: 014.01 Українська мова і література. Шифр 
галузі знань 01. Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Мова і література 
(англійська), Редагування освітніх видань. Дата розподілу за освітніми програмами – 
01.09.2020 Ліцензований обсяг на ДФН – 90, ЗФН – 60, ЛОП – 150 місць; 
4) Для спеціальності 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література). 
Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Російська 
мова та література Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг 
на ДФН – 25, ЗФН – 0, ЛОП – 25 місць; 
5) Для спеціальності 035 Філологія 035.01 Українська мова та література. Шифр галузі 
знань 035 Назва галузі знань Гуманітарні науки Освітні програми: Літературно-
мистецький менеджмент, Лінгвістика та соціальні комунікації, Українська мова та 
література. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.2020 Ліцензований обсяг на 
ДФН – 30, ЗФН – 0, ЛОП –30 місць; 
6) Для спеціальності 035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика. Шифр галузі знань  
035 Назва галузі знань Гуманітарні науки Освітня програма: Прикладна лінгвістика. Дата 
розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН – 30, ЗФН – 30, 
ЛОП – 60; 
7) Для спеціальності 014 Середня освіта. Назва спеціальності: 014.02 Середня освіта 
(Мова і література). Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні 
програми: Англійська та друга іноземна мова (німецька). Дата розподілу за освітніми 
програмами - 01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 80, ЗФН – 55, ЛОП – 135 місць; 
8) Для спеціальності 014 Середня освіта. Назва спеціальності: 014.02 Середня освіта 
(Мова і література). Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні 



програми: Німецька та друга іноземна мова (англійська). Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 30, ЗФН – 30, ЛОП – 60 місць; 
9) Для спеціальності 035 Філологія. Назва спеціальності: 035.041 Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша-англійська. Шифр галузі знань 03. Назва галузі 
знань Гуманітарні науки. Освітні програми: Переклад. ДФН – 50, ЗФН – 25, ЛОП – 75 
місць;Мова і література (англійська). Дата розподілу за освітніми програмами – 
01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 45, ЗФН – 0, ЛОП – 45 місць; 
10) Для спеціальності 035 Філологія. Назва спеціальності: 035.043 Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша-німецька. Шифр галузі знань 03. Назва галузі знань 
Гуманітарні науки. Освітні програми: Мова і література (німецька). Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 25, ЗФН – 0, ЛОП – 25 
місць; 
11) Для спеціальності 014 Середня освіта. Назва спеціальності: 014.03 Середня освіта 
(Історія) Шифр галузі знань01 Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні програми: 
Історія, правознавство. Дата розподілу за освітніми програмами – 01 09 18 Ліцензований 
обсяг на ДФН – 120, на ЗФН – 90, ЛОП – 210 місць; 
12) Для спеціальності 032 Історія та археологія. Шифр галузі знань 03. Назва галузі знань 
Гуманітарні науки. Освітні програми: Краєзнавчо-туристична робота. Європейські 
історичні студії. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.2020. Історія та 
археологія Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.2018. Ліцензований обсяг на 
ДФН – 30, на ЗФН – 0, ЛОП – 30 місць; 
13) Для спеціальності 052 Політологія. Шифр галузі знань 05 Назва галузі знань Соціальні 
та поведінкові науки. Освітні програми: Політологія. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН – 50, на ЗФН – 50, ЛОП – 100 місць; 
14) Для спеціальності 014 Середня освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.04 Середня освіта (Математика). Освітні 
програми: Математика та фізика Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. 
Ліцензований обсяг на ДФН – 50, на ЗФН – 30, ЛОП – 80 місць; 
15) Для спеціальності 014 Середня освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика). Освітні програми: 
Фізика та математика. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований 
обсяг на ДФН – 40, на ЗФН – 30, ЛОП – 70 місць; 
16) Для спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Шифр галузі знань 10 
Назва галузі знань Природничі науки. Освітні програми: Прикладна фізика та 
наноматеріали. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на 
ДФН – 25, на ЗФН – 0, ЛОП – 25 місць; 
17) Для спеціальності 113 Прикладна математика Шифр галузі 11 Назва галузі знань 
Математика та статистика. Освітні програми: Інформатика. Механіка. Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.20. Ліцензований обсяг на ДФН –70, на ЗФН – 50, ЛОП – 
120 місць; 
18) Для спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Шифр галузі знань 12. Назва галузі знань 
Інформаційні технології. Освітні програми: Комп’ютерні науки Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –30, на ЗФН – 30, ЛОП – 60 
місць; 
19) Для спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія. Шифр галузі знань 12. Назва галузі 
знань Інформаційні технології. Освітні програми: Комп'ютерна інженерія. Дата розподілу 
за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –50, на ЗФН – 25, ЛОП – 
75 місць; 
20) Для спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. Шифр галузі знань 12. 
Назва галузі знань Інформаційні технології. Освітні програми: Інформаційні системи та 
технології. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на 
ДФН –50, на ЗФН – 0, ЛОП – 50 місць; 



21) Для спеціальності 014 Середня освіта Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань  
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров´я 
людини). Освітні програми: Біологія та здоров´я людини. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –50, на ЗФН – 30, ЛОП – 80 місць; 
22) Для спеціальності 014 Середня освіта Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.06 Середня освіта (Хімія). Освітні програми: 
Хімія, біологія. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на 
ДФН –30, на ЗФН – 30, ЛОП – 60 місць; 
23) Для спеціальності 091 Біологія. Шифр галузі знань 09. Назва галузі знань Біологія. 
Освітні програми: Лабораторна діагностика Дата розподілу за освітніми програмами – 
01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –50, на ЗФН – 30, ЛОП – 80 місць; 
24) Для спеціальності 014. Середня освіта. Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Освітні 
програми: Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм. Фізична культура та 
Захист Вітчизни. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.2019. Ліцензований 
обсяг на ДФН –110, на ЗФН – 90, ЛОП – 200 місць; 
25) Для спеціальності017 Фізична культура і спорт. Шифр галузі знань 01. Назва галузі 
знань Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Фізична культура і спорт: тренер з  видів 
спорту. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –
50, на ЗФН – 0, ЛОП – 50 місць; 
26) Для спеціальності 014 Середня освіта. Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 
Освітні програми: Мистецтво. Музичний керівник дошкільних закладів. Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.20. Ліцензований обсяг на ДФН –40, на ЗФН – 20, ЛОП –60 
місць; 
27) Для спеціальності 016. Спеціальна освіта. Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Логопедія. Спеціальна психологія. Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –50, на ЗФН – 50, ЛОП –
100 місць; 
28) Для спеціальності 053 Психології. Шифр галузі знань 05. Назва галузі знань Соціальні 
та поведінкові науки. Освітні програми: Психологія. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –120, на ЗФН – 90, ЛОП –210 місць; 
29) Для спеціальності 231 Соціальна робота. Шифр галузі знань 23. Назва галузі знань 
Соціальна робота. Освітні програми: Соціальна робота. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –120, на ЗФН – 0, ЛОП –125 місць; 
30) Для спеціальності 051 Економіка. Шифр галузі знань 05. Назва галузі знань Соціальні 
та поведінкові науки. Освітні програми: Економіка. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –25, на ЗФН – 0, ЛОП –25 місць; 
31) Для спеціальності 071 Облік і оподаткування. Шифр галузі знань 07. Назва галузі 
знань Управління та адміністрування. Освітні програми: Облік і оподаткування. Дата 
розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –50, на ЗФН – 
50, ЛОП –100 місць; 
32) Для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Шифр галузі знань 
07. Назва галузі знань Управління та адміністрування. Освітні програми: Фінанси, 
банківська справа та страхування. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. 
Ліцензований обсяг на ДФН –30, на ЗФН – 30, ЛОП –60 місць; 
33) Для спеціальності 073 Менеджмент. Шифр галузі знань 07. Назва галузі знань 
Управління та адміністрування. Освітні програми: Менеджмент. Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –50, на ЗФН – 50, ЛОП –
100 місць; 
34) Для спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Шифр галузі знань 29. 
Назва галузі знань Міжнародні відносини. Освітні програми: Міжнародні економічні 



відносини.. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на 
ДФН –25, на ЗФН – 25, ЛОП –50 місць; 
 
2.Затвердити проект переліку акредитованих і неакредитованих освітніх програм та 
Конкурсних пропозицій щодо розподілу ліцензійного обсягу між денною та заочною 
формами навчання у межах спеціальностей для  другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, за якими здійснюється прийом на навчання у 2018 р: 
 
1) Для спеціальності 012 Дошкільна освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка, Освітні програми: Дошкільна освіта. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18.Ліцензований обсяг на ДФН – 40 місць, на ЗФН – 40 місць, ЛОП – 
80 місць; 
 
2) Для спеціальності 013 Початкова освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Початкова освіта. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18 Ліцензований обсяг на ДФН – 20 місць, на ЗФН – 40 місць, ЛОП – 
60 місць; 
3) Для спеціальності 014 Середня освіта: 014.01 Українська мова і література. Шифр 
галузі знань 01. Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Українська мова і 
література. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.2018 Ліцензований обсяг на 
ДФН – 10, ЗФН – 10, ЛОП – 20 місць; 
 
4) Для спеціальності 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література). 
Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Російська 
мова та література Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг 
на ДФН – 10, ЗФН – 10, ЛОП – 20 місць; 
5) Для спеціальності 035 Філологія 035.01 Українська мова та література. Шифр галузі 
знань 035 Назва галузі знань Гуманітарні науки Освітні програми: Українська мова та 
література. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.2018. Ліцензований обсяг на 
ДФН – 10, ЗФН – 5, ЛОП –15 місць; 
 
6) Для спеціальності 035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика. Шифр галузі знань  
035 Назва галузі знань Гуманітарні науки Освітня програма: Прикладна лінгвістика. Дата 
розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, ЗФН – 5, 
ЛОП – 15; 
7) Для спеціальності 014 Середня освіта. Назва спеціальності: 014.02 Середня освіта 
(Мова і література). Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні 
програми: Англійська мова та література. Дата розподілу за освітніми програмами - 
01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, ЗФН – 15, ЛОП – 20 місць; 
8) Для спеціальності 035 Філологія. Назва спеціальності: 035.041 Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша-англійська. Шифр галузі знань 03. Назва галузі 
знань Гуманітарні науки. Освітні програми: Переклад. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, ЗФН – 0, ЛОП – 10 місць; 
9) Для спеціальності 035 Філологія. Назва спеціальності: 035.043 Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша-німецька. Шифр галузі знань 03. Назва галузі знань 
Гуманітарні науки. Освітні програми: Німецька мова та література. Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, ЗФН – 10, ЛОП – 20 
місць; 
10) Для спеціальності 014 Середня освіта. Назва спеціальності: 014.03 Середня освіта 
(Історія) Шифр галузі знань01 Назва галузі знань Освіта/Педагогіка. Освітні програми: 
Історія, правознавство. Дата розподілу за освітніми програмами – 01 09 18 Ліцензований 
обсяг на ДФН – 35, на ЗФН – 15, ЛОП – 50 місць; 



11) Для спеціальності 032 Історія та археологія. Шифр галузі знань 03. Назва галузі знань 
Гуманітарні науки. Освітні програми: Археологія, Етнологія. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.2018. Ліцензований обсяг на ДФН – 20, на ЗФН – 20, ЛОП – 40 місць; 
12) Для спеціальності 052 Політологія. Шифр галузі знань 05 Назва галузі знань Соціальні 
та поведінкові науки. Освітні програми: Політологія. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, на ЗФН – 10, ЛОП – 20 місць; 
13) Для спеціальності 014 Середня освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.04 Середня освіта (Математика). Освітні 
програми: Математика. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований 
обсяг на ДФН – 15, на ЗФН – 5, ЛОП – 20 місць; 
14) Для спеціальності 014 Середня освіта. Шифр галузі знань 01 Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика). Освітні програми: 
Фізика. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН – 
15, на ЗФН – 5, ЛОП – 20 місць; 
15) Для спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Шифр галузі знань 12. Назва галузі знань 
Інформаційні технології. Освітні програми: Комп’ютерні науки Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –7, на ЗФН – 3, ЛОП – 10 
місць; 
16) Для спеціальності 104 Фізика та астрономія. Шифр галузі знань 10 Назва галузі знань 
Природничі науки. Освітні програми: Фізика та астрономія. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, на ЗФН – 0, ЛОП – 10 місць; 
17) Для спеціальності 014 Середня освіта Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань  
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров´я 
людини). Освітні програми: Біологія та здоров´я людини. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –10, на ЗФН – 10, ЛОП – 20 місць; 
18) Для спеціальності 091 Біологія. Шифр галузі знань 09. Назва галузі знань Біологія. 
Освітні програми: Цитологія та гістологія. Ліцензований обсяг на ДФН –10, на ЗФН –0, 
ЛОП – 10 місць. Лабораторна діагностика Ліцензований обсяг на ДФН –30, на ЗФН –10, 
ЛОП – 40 місць. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18.; 
19) Для спеціальності 014. Середня освіта. Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Освітні 
програми: Фізична культура. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.2018. 
Ліцензований обсяг на ДФН –10, на ЗФН – 10, ЛОП – 20 місць; 
20) Для спеціальності 014 Середня освіта. Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Назва спеціальності: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 
Освітні програми: Музичне мистецтво. Дата розподілу за освітніми програмами – 
01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –15, на ЗФН – 15, ЛОП –30 місць; 
21) Для спеціальності 016. Спеціальна освіта. Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта/Педагогіка. Освітні програми: Спеціальна освіта. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –15, на ЗФН – 10, ЛОП –25 місць; 
22) Для спеціальності 053 Психології. Шифр галузі знань 05. Назва галузі знань Соціальні 
та поведінкові науки. Освітні програми: Психологія. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –10, на ЗФН – 10, ЛОП –20 місць; 
23) Для спеціальності 231 Соціальна робота. Шифр галузі знань 23. Назва галузі знань 
Соціальна робота. Освітні програми: Соціальна робота. Дата розподілу за освітніми 
програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –15, на ЗФН – 15, ЛОП –30 місць; 
 
24) Для спеціальності 051 Економіка. Шифр галузі знань 05. Назва галузі знань Соціальні 
та поведінкові науки. Освітні програми: Управління персоналом і економіка праці. Дата 
розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –30, на ЗФН – 
0, ЛОП –30 місць; 



25) Для спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Шифр галузі знань 29. 
Назва галузі знань Міжнародні відносини. Освітні програми: Міжнародні економічні 
відносини.. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на 
ДФН –10, на ЗФН – 0, ЛОП –10 місць; 
26) Для спеціальності 071 Облік і оподаткування. Шифр галузі знань 07. Назва галузі 
знань Управління та адміністрування. Освітні програми: Облік і оподаткування. Дата 
розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –20, на ЗФН –
0, ЛОП –20 місць; 
27) Для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Шифр галузі знань 
07. Назва галузі знань Управління та адміністрування. Освітні програми: Фінанси, 
банківська справа та страхування. Дата розподілу за освітніми програмами – 01.09.18. 
Ліцензований обсяг на ДФН –20, на ЗФН – 20, ЛОП –40 місць; 
28) Для спеціальності 073 Менеджмент. Шифр галузі знань 07. Назва галузі знань 
Управління та адміністрування. Освітні програми: Менеджмент. Дата розподілу за 
освітніми програмами – 01.09.18. Ліцензований обсяг на ДФН –40, на ЗФН – 40, ЛОП –80 
місць. 
 
3.Затвердити проект переліку акредитованих і неакредитованих освітніх програм та 
Конкурсних пропозицій щодо розподілу ліцензійного обсягу між денною та заочною 
формами навчання у межах спеціальностей для  третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти, за якими здійснюється прийом на навчання у 2018 р: 
1) Для спеціальності 011 Науки про освіту. Шифр галузі знань 01. Назва галузі знань 
Освіта. Ліцензований обсяг на ДФН – 5, на ЗФН – 0, ЛОП – 5 місць. 
2) Для спеціальності 032 Історія та археологія. Шифр галузі знань 03. Назва галузі знань 
Гуманітарні науки. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, на ЗФН – 0, ЛОП – 10 місць. 
3) Для спеціальності 051 Економіка. Шифр галузі знань 05. Назва галузі знань Соціальні 
та поведінкові науки. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, на ЗФН – 0, ЛОП – 10 місць. 
4) Для спеціальності 052 Політологія. Шифр галузі знань 05. Назва галузі знань 
Соціальні та поведінкові науки. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, на ЗФН – 0, ЛОП – 
10 місць. 
5) Для спеціальності 073 Менеджмент. Шифр галузі знань 07. Назва галузі знань 
Управління та адміністрування. Ліцензований обсяг на ДФН – 10, на  ЗФН – 0, ЛОП – 
10 місць. 

 

РІШЕННЯ № 2.1. 
Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін та доповнень до 

Положення про організацію освітнього процесу в Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Пункт 5.3.5. Положення про організацію освітнього процесу в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського доповнити таким чином: 
«У зв’язку з виробничою необхідністю (епідеміологічні обставини, несприятливі 

погодні умови (ожеледиця, снігопад), віддаленість проживання та висока вартість проїзду) 
надавати можливість здобувачам вищої освіти за їх бажанням отримати підсумкову оцінку 
з дисципліни, що виноситься на екзамен, за результатами поточного оцінювання (без 
складання семестрового іспиту) за умови, що протягом семестру студенти засвоїли всі 
кредити та мають підсумкову оцінку з навчальної дисципліни не менше 50 балів (на 
основі суми результатів поточного контролю). 

Здобувачі вищої освіти мають бути ознайомлені з набраними ними балами до 
початку екзаменаційної сесії. Екзаменаційну оцінку виставляє лектор, який викладав 
курс.». 



 
 

РІШЕННЯ № 2.2. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження кандидатів на 

призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на 2018–2019 навчальний 
рік, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Рекомендувати на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на 

2018–2019 навчальний рік аспіранта другого курсу денної форми навчання кафедри 
міжнародних економічних відносин та економіки Крапивіну Дар’ю Аркадіївну. 

 
РІШЕННЯ № 2.3. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Кодексу академічної 
доброчесності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

2. Вважати таким, що втратив чинність наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського від 
29.09.2017 № 324 «Про затвердження кодексів академічної доброчесності науково-
педагогічних працівників та академічної доброчесності студентів Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського». 

 
 РІШЕННЯ № 2.4. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про конкурс 
молодих учених Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити Положення про конкурс молодих учених Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
2. Оприлюднити на сайті університету Положення про конкурс молодих учених 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Кошара Ю. М., фахівець наукового відділу. 

 
 

РІШЕННЯ № 2.5. 
Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про проведення вступної 

кампанії 2018 року (відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 
02.11.2017 р. протокол № 8/1-4), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Відповідальному секретарю приймальної комісії Білюк О. Г.: 
1.1. Розмістити на інформаційних стендах приймальної комісії дані про роботу 
консультативних телефонів університету та Міністерства освіти і науки України. 
1.2. Організувати прийом з особистих питань вступників. 
1.3. Попередити членів приймальної комісії, відповідальних осіб за роботу приймальних 
комісій навчальних структурних підрозділів про персональну відповідальність за 
виконання вимог чинного законодавства, наказів та положень, які регламентують вступну 
кампанію 2018 року. 
1.4. Приймальній комісії забороняється: 



1.4.1. Здійснення прийому за відсутності ліцензії та перевищення встановленого 
ліцензованого обсягу, надання недостовірної інформації про наявність ліцензії, 
сертифіката про акредитацію та місць державного (регіонального) замовлення; 
1.4.2. Надання платних освітніх послуг, пов’язаних із проведенням вступної кампанії, не 
передбачених законодавством; 
1.4.3. Самовільного перерозподілу місць державного замовлення між спеціальностями 
(крім передбачених законодавством випадків); 
1.4.4. Відмови у прийомі від осіб заяв та документів, що надають право на пільгове 
зарахування. 
2. Керівнику інституту Шитюку М. М.; деканам факультетів: Гузенко С. В., 
Овчаренку А. В., Мороз Т. О., Степановій Т. М., Кузнецовій О. А., Кіщаку І. Т., Жигадлу 
Г. Б., Чеботар Л. Д.: 
2.1. Здійснювати прийом на навчання на перший-третій курси з нормативним та 
скороченим терміном навчання в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями 
(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266; 
2.2. Забезпечувати своєчасне подання на сайт університету та розміщення на 
інформаційних стендах приймальних комісій обсягу державного замовлення; 
2.3. Інформувати вступників про зміни у рейтингових списках та списках осіб, 
рекомендованих до зарахування на навчання; 
2.4. Після проведення вступної кампанії протягом тижня надати відповідальному 
секретареві приймальної комісії статистичну звітність за її підсумками; 
2.5. Здійснювати перевірку документів переможців Всеукраїнських олімпіад та конкурсів-
захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 
3. Уповноваженим особам приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 
електронних заяв Вірозубу О. Д., Мороз В. Г. під персональну відповідальність: 
3.1. Організувати вчасне опрацювання електронних заяв; 
3.2. Здійснювати формування та оприлюднення в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти рейтингові списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування на 
навчання; 
3.3. Забезпечити верифікацію наказів про зарахування в Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти. 
4. Начальнику юридичного відділу Бєлану М. М. організувати перевірку документів осіб 
пільгових категорій. 

 
 

РІШЕННЯ № 2.6. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до Правил прийому 

на навчання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 
2018 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити зміни в додатку 3 до правил прийому на навчання до Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського «Перелік акредитованих та 
неакредитованих освітніх програм, а також конкурсні пропозицій, за якими здійснюється 
прийом на перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий) 
рівні вищої освіти». 

 
РІШЕННЯ № 2.7. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до Правил 
призначення стипендій у Миколаївському національному університеті імені В. О. 
Сухомлинського (відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 08.11.2017 р. 



№ 918 «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних 
закладах, наукових установах»), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити зміни до Правил призначення стипендій у Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського, а саме:  
1.1. У пункт 1.1. після слів «наукових установах» додати «у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 8 листопада № 918 «Деякі питання виплати 
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових 
установах». 

1.2. Пункт 4.3.викласти у такій редакції:  
«Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії: 
для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 
«спеціаліст» або «магістр», крім тих, які навчаються за спеціальностями 
(спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному 
розмірі, – 1300 гривень на місяць; 
для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 
«спеціаліст» або «магістр», крім тих, які навчаються за спеціальностями 
(спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному 
розмірі, – 1660 гривень на місяць». 

1.3. Пункт 4.4. викласти у такій редакції:  
«Розмір академічної стипендії Президента України для студентів, які навчаються 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», 
становить – 2720 гривень на місяць». 

1.4.  Пункт 4.5. викласти у такій редакції:  
«Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів 
України для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», складає – 2480 гривень на місяць». 

1.5. Пункт 4.6. викласти у такій редакції:  
«Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для 
студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 
«спеціаліст» або «магістр», – 2600 гривень на місяць». 

1.6. Пункт 4.10. викласти у такій редакції:  
«Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 4.9 цих Правил, 
збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти 
відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові 
позиції (при цьому середній бал успішності становить 90 – 100 балів за 100-
бальною шкалою та системою оцінювання ЄКТС) і мають право на призначення 
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні. Для студентів тих 
спеціальностей, які вказані в абзаці 3 пункту 4.1 стипендія ставить 2415,30 грн., 
а для студентів всіх інших спеціальностей – 1891,50 грн.». 

2. Затвердити зміни до Правил призначення стипендій у Коледжі Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, а саме:  
2.1. У пункт 1.1. після слів «наукових установах» додати « у редакції Постанови 

Кабінету Міністрів України від 8 листопада № 918 «Деякі питання виплати 
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових 
установах». 

2.2. Пункт 4.2. викласти у такій редакції:  
«Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії: 
для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для 



яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, – 980 гривень 
на місяць; 
для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст», для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному 
розмірі, – 1250 гривень на місяць». 

2.3. Пункт 4.3. викласти у такій редакції: «Розмір академічної стипендії Президента 
України для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст», становить - 2130 гривень на місяць». 

2.4. Пункт 4.4. викласти у такій редакції:  
«Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів 
України для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст», складає – 1900 гривень на місяць». 

2.5. Пункт 4.5. викласти у такій редакції:  
«Розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських 
учнівських олімпіад із базових навчальних предметів і Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
– 2600 грн. на місяць».  

2.6. Пункт 4.6. викласти у такій редакції:  
«Розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української мови та літератури – 2360 грн. на місяць». 

2.7. Пункт 4.7. викласти у такій редакції:  
«Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для 
студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст», – 1770 гривень на місяць». 

2.8. Пункт 4.11. викласти у такій редакції:  
«Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 4.10. цих Правил, 
збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти 
відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові 
позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи 
у навчанні». 

 
 

РІШЕННЯ № 2.8. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізація 
Природничі науки, галузі знань 01 Середня освіта, кваліфікація вчитель природничих 
наук, фізики, хімії, біології та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 
галузі знань 01 Середня освіта, за спеціальністю 014 Середня освіта, за предметною 
спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) освітньою програмою Середня 
освіта: Природничі науки (фізика, хімія та біологія), денна форма навчання, термін 
навчання 3 роки 10 місяців., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити освітньо-професійну програму підготовки бакалавра за спеціальністю 

014 Середня освіта, спеціалізація Природничі науки, галузі знань 01 Середня освіта, 
кваліфікація вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології. 

2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 01 
Середня освіта, за спеціальністю 014 Середня освіта, за предметною спеціальністю 014.15 
Середня освіта (Природничі науки) освітньою програмою Середня освіта: Природничі 
науки (фізика, хімія та біологія), денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 



місяців. 
 

РІШЕННЯ № 2.9. 
Заслухавши та обговоривши питання про Затвердження освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії, галузі знань 29 Міжнародні відносини, кваліфікація 
бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій та 
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 29 Міжнародні 
відносини, за спеціальністю 014 Середня освіта, за предметною спеціальністю 291 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, денна форма навчання, 
термін навчання 3 роки 10 місяців, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити освітньо-професійну програму підготовки бакалавра за спеціальністю 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, галузі знань 29 
Міжнародні відносини, кваліфікація бакалавр з міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій. 

2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 29 
Міжнародні відносини, за спеціальністю 014 Середня освіта, за предметною 
спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 
денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 


