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Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 
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м.  Миколаїв 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження звіту фінансової та господарчої діяльності університету за 

2019 р.  
Доповідають: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи; Тогоєва Г. М., головний бухгалтер університету. 
Готують: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи; 
Тогоєва Г. М., головний бухгалтер університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із науково-
педагогічної роботи.  
2. Затвердження Плану заходів з енергозбереження у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 
Доповідає: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи. 
Готують: Кокарєва З. В., головний інженер університету; Каратай В. Д., 
головний енергетик університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із науково-
педагогічної роботи.  
3. Різне. 

3.1. Затвердження кандидатур на призначення здобувачам вищої освіти 
іменних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Академічної стипендії імені М. С. Грушевського. 

Доповідають: Кабаль М. С., голова студентської ради університету. 
Готує: студентська рада університету; Кузнецова О. А., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  
3.2. Зміна вартості навчання на 2020 рік для здобувачів вищої освіти із 

урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за 2019 рік. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Готує: Царенко О. О., директор Коледжу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського; Трофимишина О. С., керівник 
навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  
3.3. Затвердження змін у структурі університету. 
Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Готує: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  
3.4. Рекомендація до друку навчально-методичних праць науково-



педагогічних працівників університету. 
Доповідає: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу. 
Готує: навчально-методична комісія університету. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із науково-
педагогічної роботи.  
3.5. Рекомендація до друку наукових робіт науково-педагогічних 

працівників університету. 
3.5.1. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» (Випуск № 4 (67), 
грудень 2019). 

Доповідає: Савінова Н. В., голова комісії з наукової роботи та 
трансферу технологій. 
Готує: комісія з наукової роботи та трансферу технологій. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  
3.5.2. Рекомендація до друку монографії «Криза людського існування 

в постмодерністському романі (на матеріалі роману К. Крахта 
«Фазерланд»)», автор: кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської  філології та перекладу Водяна Л. В. 

Доповідає: Савінова Н. В., голова комісії з наукової роботи та 
трансферу технологій. 
Готує: комісія з наукової роботи та трансферу технологій. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 
3.5.3. Рекомендація до друку монографії «Молдовани Миколаївщини 

в єдиній родині українців: погляд крізь роки. Історико-
краєзнавчий нарис», автор: доктор історичних наук, доцент 
кафедри історії Зеркаль М. М. 

Доповідає: Савінова Н. В., голова комісії з наукової роботи та 
трансферу технологій. 
Готує: комісія з наукової роботи та трансферу технологій. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 
3.5.4. Рекомендація до друку монографії «Підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової 
української школи» за загальною редакцією професора 
Якименко С. І. 

Доповідає: Савінова Н. В., голова комісії з наукової роботи та 
трансферу технологій. 
Готує: комісія з наукової роботи та трансферу технологій. 
Відповідальний за підготовку питання: Дінжос Р. В., проректор із 
науково-педагогічної роботи.  
3.5.5. Рекомендація до друку монографії «Стан та перспективи 

дослідження лексичних одиниць німецької та української мов у 



контексті міжкультурної комунікації». 
Доповідає: Савінова Н. В., голова комісії з наукової роботи та 
трансферу технологій. 
Готує: 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 затвердження максимальних 
обсягів та кваліфікаційних мінімумів державного замовлення на прийом 2020 
року до Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити звіт проректора із адміністративно-господарчої роботи з 

Даниленко В. Л за 2019 рік. 
2. Затвердити звіт головного бухгалтера університету Тогоєвої Г. М. за 2019 рік. 
Відповідальні: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи; Тогоєва Г. М., головний бухгалтер університету. 
Термін виконання: 27.01.2020 р. 

 
РІШЕННЯ № 2 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження плану заходів із 
енергозбереження у Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити План заходів з енергозбереження паливно-енергетичних ресурсів 

у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 
Відповідальний: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи. 
Термін виконання: 27.01.2020. 

 
3. Різне 

РІШЕННЯ № 3.1 
Заслухавши та обговоривши питання про кандидатур на призначення 

здобувачам вищої освіти іменних стипендій  Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Академічної стипендії імені М. С. Грушевського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати на призначення академічної стипендії Президента України на 

II семестр 2019/2020 навчального року Бородину Єлизавету Георгіївну, 
здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 
Початкова освіта (освітня програма: «Початкова освіта»). 

2. Рекомендувати на призначення академічної стипендії Президента України на 
II семестр 2019/2020 навчального року Романчук Наталію Олександрівну, 
здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 
Середня освіта (спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська), освітня 
програма: «Англійська мова та література»). 



3. Рекомендувати на призначення академічної стипендії Президента України на 
II семестр 2019/2020 навчального року Рубаняка Назарія Олександровича, 
здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 052 
Політологія (освітня програма: «Політологія»). 

4. Рекомендувати на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України на II семестр 2019/2020 навчального року Портненко Олену 
Сергіївну, здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 071 Облік і оподаткування (освітня програма: «Облік і 
оподаткування»). 

5. Рекомендувати на призначення академічної стипендії імені 
М. С. Грушевського на II семестр 2019/2020 навчального року Бєляєву 
Карину Олександрівну, здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 014 Середня освіта (спеціалізація: 014.03 Історія, освітня 
програма: «Історія, правознавство»). 

Відповідальні: Кабаль М. В., голова студентської ради університету; 
Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: до 29.01.2020. 

 
РІШЕННЯ № 3.2 

Заслухавши та обговоривши питання про зміну вартості навчання на 2020 
рік для здобувачів вищої освіти із урахуванням офіційно визначеного рівня 
інфляції за 2019 рік, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити на I семестр 2019–2020 н. р. та на II семестр 2020–2021 н. р. зміни 
вартості підготовки фахівців із вищою освітою, з урахуванням офіційно 
визначеного рівня інфляції за 2019 р., для студентів денної та заочної форми, які 
вступили (поновлені) на навчання з 01.09.2016 р. При цьому визначити, що 
збільшенню на відповідний індекс інфляції підлягає виключно раніше визначена 
вартість навчання на період Із початку весняного семестру 2019–2020 
навчального року до закінчення терміну навчання на відповідному рівні освіти. 
Відповідальний: Овчаренко А. В. , перший проректор. 
Термін виконання: 27.01.2020 р. 
2. Забезпечити підготовку та укладення додаткових угод про зміну вартості 
навчання та довести відповідну інформацію до студентів. 
Відповідальні: декани факультетів: Жигадло Г. Б., Пархоменко О. Ю., 
Мороз Т. О., СтепановаТ. М., Олексюк О. М., директор коледжу Царенко О. О. 
Термін виконання: до 10.03.2020 р. 

 
РІШЕННЯ № 3.3 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін у структурі 
університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Розглянути рішення кафедри соціальної роботи щодо її включення до складу 

факультету дошкільної та початкової освіти на кадровій комісії університету.  
Відповідальний: Овчаренко А. В., перший проректор університету. 
Термін виконання: до 28.08.2020. 



 
РІШЕННЯ № 3.3 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Практикум по 

вирішенню педагогічних задач» (Педагогіка дошкільна), автор: 
Курчатова А. В. 

2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника необхідно 
вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 18 від 27.01.2020 р.)». 

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

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Методи та системи штучного 

інтелекту: теорія та практика», автори –  Булгакова О. С., Зосімов В. В., 
Поздєєв В. О.  

2. На звороті титульного аркуша навчального посібника необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 18 від 27.01.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники навчального посібника надати до наукової 
бібліотеки Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Тринадцята 

казка» (автори – Щербакова О. Л., Нікіфорчук С. С.). 
2. На звороті титульного аркуша навчально-методичного посібника необхідно 

вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 18 від 27.01.2020 р.)». 

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

 
3.5. Рекомендація до друку наукових робіт науково-педагогічних працівників 

університету.  
РІШЕННЯ № 3.5.1 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
збірника наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» (Випуск № 4 (67), 
грудень 2019), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки» (Випуск № 4 (67), грудень 2019). 

2. На звороті титульного аркуша збірника наукових праць необхідно вказати 
«Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (протокол № 18 від 27.01.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники збірника наукових праць надати до наукової 
бібліотеки Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 3.5.2 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
монографії «Криза людського існування в постмодерністському романі (на 
матеріалі роману К. Крахта «Фазерланд»)», автор: кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри германської  філології та перекладу Водяна Л. В., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку монографію «Криза людського існування в 

постмодерністському романі (на матеріалі роману К. Крахта «Фазерланд»)», 
автор: кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської  філології та 
перекладу Водяна Л. В. 

2. На звороті титульного аркуша монографії необхідно вказати «Рекомендовано 
вченою радою Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського (протокол № 18 від 27.01.2020 р.)». 

3. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки  
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 3.5.3 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
монографії «Молдовани Миколаївщини в єдиній родині українців: погляд крізь 
роки. Історико-краєзнавчий нарис», автор: доктора історичних наук, доцента 
кафедри історії Зеркаль М. М., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку монографію «Молдовани Миколаївщини в єдиній 

родині українців: погляд крізь роки. Історико-краєзнавчий нарис», автор: 
доктора історичних наук, доцента кафедри історії Зеркаль М. М. 

2. На звороті титульного аркуша монографії необхідно вказати «Рекомендовано 
вченою радою Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського (протокол від 27.01.2020 р. № 18)». 

3. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 3.5.4 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
монографії «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в 



умовах Нової української школи» за загальною редакцією професора 
Якименко С. І., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку монографію «Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи» за загальною 
редакцією професора Якименко С. І. 

2. На звороті титульного аркуша монографії необхідно вказати «Рекомендовано 
вченою радою Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського (протокол від 27.01.2020 р. № 18)». 

3. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 
РІШЕННЯ № 3.5.5 

Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку 
монографії «Стан та перспективи дослідження лексичних одиниць німецької та 
української мов у контексті міжкультурної комунікації», колектив авторів: 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської  філології та перекладу 
Осипов П. І., кандидат філологічних наук, доцент Баркарь У. Я., кандидат 
філологічних наук, доцент Водяна Л. В., кандидат філологічних наук, старший 
викладач Кирилюк С. В., викладач Чередніченко В. П., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Рекомендувати до друку монографію «Стан та перспективи дослідження 

лексичних одиниць німецької та української мов у контексті міжкультурної 
комунікації», колектив авторів: кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської  філології та перекладу Осипов П. І., кандидат філологічних 
наук, доцент Баркарь У. Я., кандидат філологічних наук, доцент 
Водяна Л. В., кандидат філологічних наук, старший викладач Кирилюк С. В., 
викладач Чередніченко В. П. 

2. На звороті титульного аркуша монографії необхідно вказати «Рекомендовано 
вченою радою Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського (протокол від 27.01.2020 р. № 18)». 

3. Контрольні примірники монографії надати до наукової бібліотеки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 


