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м.  Миколаїв

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Забезпечення проживання в СОТ «Моряна» в літній період 2019 р.

Доповідають: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-господарчої
роботи; Бессонов В. Д., директор СОТ «Моряна».
Готують: Бессонов В. Д.,  директор СОТ «Моряна»;  Січко В. М.,  голова
профкому  університету;  Корня Ю. А.,  голова  студентської  ради
університету;  Джанова В. В.,  керівник  відділу  платних  послуг;
Фролова Т. Ф., головний бухгалтер університету.
Відповідальний за  підготовку  питання:  Даниленко В. Л.,  проректор із
адміністративно-господарчої роботи.

2. Організація практик усіх спеціальностей у 2019-2020 н. р.
Доповідає: Пархоменко О. Ю., голова постійно діючої комісії з організації та
моніторингу навчально-методичної роботи.
Готують: члени постійно діючої комісії з організації та моніторингу навчально-
методичної роботи; керівники навчальних структурних підрозділів; завідувачі
випускових кафедр; Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.
Відповідальні за підготовку питання: Кузнецова О. А., проректор із науково-
педагогічної роботи; Дінжос Р. В, проректор із науково-педагогічної роботи. 

3. Різне.
3.1. Організація  фізичного  виховання  та  масового  спорту  студентів

університету.
Доповідають:  Жигадло Г. Б.,  декан  факультету  фізичного
виховання  та  спорту;  Архіпов В. В.,  голова  спортклубу
університету. 

3.2. Затвердження  розміру  плати  за  проживання  в  студентських
гуртожитках університету на літній період та на 2019–2020 н. р.
Доповідає: Фролова Т. Ф., головний бухгалтер університету.
Готують:  Фролова Т. Ф.,  головний  бухгалтер  університету;
Джанова В. В.,  керівник  відділу  платних  послуг;  Корня Ю. А.,
голова студентської ради університету. 

3.3. Затвердження  Порядку  використання  службових  автомобілів
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського.
Доповідає:  Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи. 

3.4. Затвердження дисциплін вільного вибору студентів ІІ-ІV, VI курсів
на 2019–2020 н. р.
Доповідає:  Кузнецова  О.  А.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.
Готують:  керівники  навчальних  структурних  підрозділів;
завідувачі  випускових  кафедр;  Трофимишина  О.  С.,  керівник



навчального відділу
3.5. 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.

3.6. Затвердження  Положення  про  порядок  організації  та  проведення
виборів  складу  вченої  ради  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідають:  Бєлан М. М.,  начальник  юридичного  відділу;
Копитіна І. В., учений секретар.

3.7. Затвердження Положення про Організаційний комітет з підготовки
та  проведення  виборів  до  складу  вченої  ради  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідають: Бєлан М. М., начальник юридичного відділу; Копитіна І. В.,
учений секретар.

3.8. Затвердження  Положення  про  порядок  обрання  виборних
представників  з  числа  штатних  працівників  та  здобувачів  всіх
рівнів  вищої  освіти  до  складу  вченої  ради  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Доповідають:  Бєлан М. М.,  начальник  юридичного  відділу;
Копитіна І. В., учений секретар.

3.9. Рекомендація  до  друку  монографії  «Формування  творчої
особистості  старшого  дошкільника  в  різних  видах  діяльності»,
автори:  Трифонова О. С.,  Степанова Т. М.,  Соколовська О. С.,
Кардаш І.  М.,  Курчатова А. В.,  Лісовська Т. А.,  Тесленко С. О.,
Шапочка К. А.
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.10. Рекомендація до друку монографії «Компаративна модель світу в
пареміях», автор: Садова Г. Ю.
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.11. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий вісник
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського. Економічні науки» № 1 (12), червень 2019 р.
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.12. Рекомендація  до  друку  журналу  «Геометричне  моделювання  та
інформаційні технології», № 1 (7), квітень 2019 р.
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.13. Рекомендація  до  друку  науково-методичного  журналу  «Питання
удосконалення  змісту  і  методики  викладання  природничо-
математичних  дисциплін  у  середній  і  вищій  школі»,  Випуск  25,
2019 р.
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної



роботи.
3.14. Включення  до  навчального  плану  підготовки  докторів  філософії

(аспірантура  1  курс)  на  2019-2020  н. р.  дисципліни  з  навчання
універсальних навичок.
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.15. Інформація про створення Центу післядипломної освіти.
Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.

3.16. Інформація  про  акредитацію  освітніх  програм,  за  якими
здійснюється  підготовка  здобувачів  вищої  освіти  (інформація
спільного  засідання  Президії  Громадської  організації  «Спілка
ректорів ВНЗ України» і Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти від 21.05.2019 р., м. Київ).
Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та  обговоривши питання  про забезпечення  проживання в

СОТ «Моряна» в літній період 2019 р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Внести  зміни  до  переліку  платних  послуг  університету  згідно  з
пунктом 1 розділу 4 постанови КМУ № 796, а саме додати: забезпечення
проживання у спортивно-оздоровчому таборі «Моряна».

2. Затвердити порядок використання СОТ «Моряна» для надання платних
послуг із проживання.

3. Розглянути 30.05.2019 р. на засіданні вченої ради о 10:00 год. в аудиторії
01.215 університету такі питання:
3.1. Про рентабельність СОТ «Моряна».

Доповідають: Даниленко В. Л.,  проректор  із  адміністративно-
господарчої роботи; Бессонов В. Д., директор СОТ «Моряна».
Готують: Безсонов В. Д.,  директор  СОТ  «Моряна»;  Січко В. М.,
голова профкому університету; Корня Ю. А., голова студентської
ради  університету;  Джанова В. В.,  керівник  відділу  платних
послуг; Фролова Т. Ф., головний бухгалтер університету.
Відповідальний за підготовку питання: Даниленко В. Л., проректор
із адміністративно-господарчої роботи.

3.2.Різне.

РІШЕННЯ № 2.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  організацію  практик  усіх

спеціальностей у 2019-2020 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  графіки проведення  практик у  розрізі  всіх  спеціальностей
денної  та  заочної  форм  навчання  у  2019-2020  навчальному  році  та
відповідальних  викладачів  за  організацію  і  проведення  практик
(додаток 1).

2. До  27.08.2019 р.  керівникам  практик  скласти  програми  практик  у
відповідності  з  освітніми  стандартами  спеціальностей.  У  програмах



обов’язково зазначити перелік компетентностей, що будуть сформовані
під час проходження практик.

РІШЕННЯ № 3.1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  організацію  фізичного

виховання та масового спорту студентів університету.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Збільшити кількість видів спорту, які є популярними серед учнівської та
студентської молоді. Забезпечити участь спортивних команд університету у
студентських  спортивних  змаганнях,  які  організовуються  Комітетом
фізичного виховання і спорту МОН України та Спортивною студентською
спілкою України. Відповідальні:  факультет  фізичної  культури та  спорту
МНУ імені В. О. Сухомлинського, спортивний клуб.

2. Розширити  перелік  видів  спорту,  які  можуть  бути  запропоновані  для
студентів-іноземців. Збільшити кількість залучених іноземних громадян до
спортивно-масової  роботи.  Забезпечити  умови  для  участі  спортивних
команд студентів-іноземців у змаганнях. Відповідальні: декани факультетів,
спортивний клуб.

3. Застосовувати базові моделі або різні форми їх поєднання для вирішення
питання покращення результатів фізичного виховання серед студіюючої
молоді  МНУ  імені  В. О. Сухомлинського,  згідно  з  рекомендаціями
Міністерства  освіти  і  науки  України,  доведених  листом  від
25.09.2015 року  №  1/9-454  «Щодо  організації  фізичного  виховання  у
вищих навчальних закладах»: 
1. Секційна. Створення широкої мережі як спеціалізованих спортивних,
так  і  загальнооздоровчих  секцій,  гуртків,  клубів,  які  працюють  за
фіксованим розкладом у  вільний від  основних навчальних занять  час
(наприклад, у другу зміну для студентів, які мають навчальні заняття в
першій половині дня).
2. Професійно орієнтована. Розроблення низки комплексних програм із
фізичного виховання, які прямо орієнтовані на особливості майбутньої
професії  (вчитель,  вихователь,  психолог,  економіст,  менеджер,
програміст  тощо).  Альтернативними  варіантами  відвідування  таких
програм можуть бути суто спортивні секції, військово-прикладні секції
(з орієнтуванням як юнаків, так і дівчат на досягнення вимог до вступу
на  програми  військової  підготовки),  військово-медична  підготовка  з
елементами загальнофізичної підготовки.
3. Традиційна. Збереження фізичного виховання в якості обов’язкової
дисципліни  з  нарахуванням  за  неї  кредитів,  виставленням  заліків  та
включенням до розкладу  занять  з  наданням студентам можливості  як
відвідувати  заняття  з  групою,  так  і  займатися  індивідуально  в
спортивних секціях та оздоровчих гуртках, клубах, програмах тощо на їх
вибір.



4.  Індивідуальна. Закріплення  за  кожним  студентом  працівника
кафедри  фізичного  виховання  чи  іншого  спеціалізованого  підрозділу,
який  виконує  роль  тьютора  з  питань  оздоровлення  та  фізичного
розвитку, рекомендує певні види фізичної активності  (як організовані,
так і самостійні), розробляє індивідуальну програму фізичного розвитку,
у т. ч. спортивні та оздоровчі секції, гуртки, клуби, а можливо і лекторії
зі  збереження здоров’я,  планування родини тощо.  Дві-три обов’язкові
зустрічі  зі  студентом  упродовж  навчального  року  дозволять  краще
мотивувати студента до фізичної активності.
Окрім  того,  можна  застосовувати  різного  роду  стимули  для  активної
участі студентів денної форми навчання. Зокрема:
1. Рейтинг. Врахування  спортивної  активності  в  рейтинговому
оцінюванні освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень
учасників  освітнього  процесу,  яке  має  проводитись  відповідно  до
статті 32 Закону.
2. Стимул. Визначення вимоги фізкультурно-спортивної активності як
обов’язкової чи дуже пріоритетної для висування студентів для участі в
програмах академічної  мобільності  та доступу до обмежених ресурсів
навчального  закладу,  надання  знижок  в  оплаті  додаткових  освітніх
послуг.
3. Змагання. У разі розширення спектру університетських спортивних
змагань  (на  рівнях  країни,  регіону,  міста,  закладу  вищої  освіти,
факультету.  коледжу  тощо)  постане  можливість  мотивувати  більше
студентів  до  регулярної  організованої  фізичної  активності.  Зазначені
заходи можуть бути підтримані органами студентського самоврядування
у різних формах, включаючи матеріальне стимулювання переможців.
4. Сертифікати та кваліфікації. Фіксація успіхів студентів на заняттях
фізичної  культури та  спорту  шляхом видачі  відповідних сертифікатів
про досягнення.
5. Медійна  підтримка,  яка  може  формувати  культуру  фізичної
активності,  ставлення  до  власного  тіла  та  фізичного  здоров’я,
рекламувати  успіхи  студентів-спортсменів  на  змаганнях  усіх  рівнів
тощо.
Проведення  секційних  занять  з  фізичного  виховання  враховувати  в
основних видах навчальної роботи та обліковувати відповідно до Норм
навчальної роботи.  Відповідальні: Кузнецова О. А., проректор із науково-
педагогічної роботи, декани факультетів, директор коледжу.

РІШЕННЯ № 3.2.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження розміру плати за

проживання  в  студентських  гуртожитках  університету  на  літній  період  та
на 2019–2020 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  плату  за  тимчасове  проживання  під  час  канікул  у

гуртожитку на 1 особу в місяць липень-серпень 2019 р. – 1100,00 грн.
2. Затвердити  плату  за  тимчасове  проживання  абітурієнтів  університету

під час вступних іспитів у гуртожитку № 3 2019 р. – 35,00 грн за добу



для 1 особи.
3. Затвердити плату за проживання в гуртожитках на 1 особу в місяць у

2019-2020  н. р.  –  520,00  грн.  За  умови  зміни  розміру  ординарної
стипендії  плата  за  проживання  буде  змінена  відповідно  до  наказу
Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України,  Міністерства
фінансів  України,  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від
28.03.2011 р.  № 284/423/173  «Про  встановлення  граничного  розміру
плати  за  проживання  в  студентських  гуртожитках  вищих  навчальних
закладів державної та комунальної форм власності».

РІШЕННЯ № 3.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  Порядку

використання  службових  автомобілів  Миколаївського  національного
університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Порядок  використання  службових  автомобілів

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.4.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  дисциплін

вільного вибору студентів ІІ-ІV, VI курсів на 2019–2020 н. р., 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  дисципліни  вільного  вибору  студентів  ІІ-ІV,  VI курсів  на
2019–2020 н. р. (додаток 2)

РІШЕННЯ № 3.5.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

навчально-методичних  праць  науково-педагогічних  працівників
університету, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Інформаційно-

комунікаційні  технології  у  професійній  діяльності  перекладача  для
студентів  магістрів  факультету  іноземної  філології  за  спеціальністю
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»,
автор-укладач: Єфименко Т. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Інформаційно-комунікаційні  технології  у
професійній  діяльності  перекладача  для  студентів  магістрів
факультету іноземної філології за спеціальністю 035.041 Філологія.
Германські мови та літератури (переклад включно)», автор-укладач:
Єфименко Т. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».



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

2. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника  «Методика
навчання іноземної мови», автор-укладач: Казанжи О. В.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів  закладів  вищої  освіти  «Методика  навчання  іноземної
мови», автор-укладач: Казанжи О. В.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичний  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

3. Рекомендація до друку навчального посібника «Охорона та збереження
пам’яток історії та культури», автор-укладач: Хрящевська Л. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів вищої освіти «Охорона та збереження пам’яток історії та
культури», автор-укладач: Хрящевська Л. М.

2. 2. На звороті титульного аркуша навчального посібника необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

4. Рекомендація до друку навчального посібника «Страхування»,  автори:
Криленко В. І., Рудь І. Ю.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Страхування»,  автори:  Криленко В. І.,
Рудь І. Ю.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

5. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Теорія  і  практика
редагування», автор: Гузенко С. В.

Рішення:



1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Теорія  і  практика  редагування»,  автор:
Гузенко С. В.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

6. Рекомендація до друку навчального посібника «Тестові завдання з вищої
математики»,  автори:  Пархоменко О. Ю.,  Дармосюк В. М.,
Васильєва Л. Я.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Тестові  завдання  з  вищої  математики»,
автори: Пархоменко О. Ю., Дармосюк В. М., Васильєва Л. Я.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

7. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника  «Історія
стародавнього  світу»,  автори-укладачі:  Рижева Н. О.,  Горбенко К. В.,
Кузовков В. В.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів  закладів  вищої  освіти  «Історія  стародавнього  світу»,
автори-укладачі: Рижева Н. О., Горбенко К. В., Кузовков В. В.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

8. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Паралельні  та
розподілені обчислення», автор: Кузьма К. Т.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів



закладів  вищої  освіти  «Паралельні  та  розподілені  обчислення»,
автор: Кузьма К. Т.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

9. Рекомендація  до  друку  навчального  посібника  «Рентгеноструктурний
аналіз», автори: Махровський В. М., Дінжос Р. В., Лисенков Е. А.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчальний  посібник  для  студентів
закладів  вищої  освіти  «Рентгеноструктурний  аналіз»,  автори:
Махровський В. М., Дінжос Р. В., Лисенков Е. А.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчального  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

10. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника  «Методика
викладання іноземних мов (для самостійної роботи студентів)», автори-
укладачі: Баркасі В. В., Філіпп`єва Т. І.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів закладів вищої освіти «Методика викладання іноземних
мов  (для  самостійної  роботи  студентів)»,  автори-укладачі:
Баркасі В. В., Філіпп`єва Т. І.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

11. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Математика.
Практикум  для  студентів  спеціальності  013  Початкова  освіта
(І частина)», автор-укладач: Рехтета Л. О.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів  закладів  вищої  освіти  «Математика.  Практикум  для



студентів  спеціальності  013  Початкова  освіта  (І частина)»,  автор-
укладач: Рехтета Л. О.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

12. Рекомендація  до  друку  навчально-методичного  посібника  «Теорія  і
технологія  природничої  освіти  в  початковій  школі»,  автор-укладач:
Січко І. О.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів закладів вищої освіти «Теорія і  технологія природничої
освіти в початковій школі», автор-укладач: Січко І. О.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

13. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Бази даних:
проектування та реалізація», автори: Погромська Г. С., Махровська Н. А.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів  закладів  вищої  освіти  «Бази  даних:  проектування  та
реалізація», автори: Погромська Г. С., Махровська Н. А.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

14. Рекомендація  до друку навчально-методичного посібника «Алгоритми
та структури даних», автори: Махровська Н. А., Погромська Г. С.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів закладів вищої освіти «Алгоритми та структури даних»,
автори: Махровська Н. А., Погромська Г. С.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського



національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

15. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Навчально-
методичний посібник із  дисципліни «Практичний курс основної  мови
(Англійська)»  для  самостійної  роботи  студентів  І  курсів  Частина  2»,
автори-укладачі: Шевченко І. В., Кордюк О. М.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів закладів вищої освіти «Навчально-методичний посібник
із дисципліни «Практичний курс основної мови (Англійська)» для
самостійної роботи студентів І курсів Частина 2», автори-укладачі:
Шевченко І. В., Кордюк О. М.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

16. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Навчально-
методичний  посібник  для  самостійної  роботи  студентів  з  курсу
«Аналітичне читання» за книгою Діани Сеттерфілд «Тринадцята казка»
Частина І», автори-укладачі: Нікіфорчук С. С., Щербакова О. Л.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського»  як  навчально-методичний  посібник  для
студентів закладів вищої освіти «Навчально-методичний посібник
для самостійної роботи студентів з курсу «Аналітичне читання» за
книгою Діани Сеттерфілд «Тринадцята казка» Частина І», автори-
укладачі: Нікіфорчук С. С., Щербакова О. Л.

2. На  звороті  титульного  аркуша  навчально-методичного  посібника
необхідно вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

17. Рекомендація  до друку практичного посібника «Вікова та педагогічна
психологія» (кредит: молодший вік) Програма «Знаю і Розумію» (З. і Р.)
Психологічна  допомога  учням  молодшого  шкільного  віку  в  життєвих
ситуаціях», автор: Литвиненко І. С.

Рішення:
1. Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано вченою радою

Миколаївського  національного  університету  імені



В. О. Сухомлинського»  як  практичного  посібник  для  студентів
закладів вищої освіти «Вікова та педагогічна психологія» (кредит:
молодший вік) Програма «Знаю і Розумію» (З. і Р.) Психологічна
допомога учням молодшого шкільного віку в життєвих ситуаціях»,
автор: Литвиненко І. С.

2. На  звороті  титульного  аркуша  практичного  посібника  необхідно
вказати  «Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського
національного  університету  імені В. О. Сухомлинського (протокол
№ 19 від 28.05.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 3.6.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

порядок  організації  та  проведення  виборів  складу  вченої  ради
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок організації  та проведення виборів

складу  вченої  ради  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.7.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

Організаційний комітет з підготовки та проведення виборів до складу вченої
ради  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити  Положення  про  Організаційний  комітет  з  підготовки  та

проведення  виборів  до  складу  вченої  ради  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.8.
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про

порядок  обрання  виборних представників  з  числа  штатних працівників  та
здобувачів всіх рівнів вищої освіти до складу вченої ради Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок обрання виборних представників з

числа  штатних працівників  та  здобувачів  всіх  рівнів  вищої  освіти  до
складу  вченої  ради  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.9.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

монографії «Формування творчої особистості старшого дошкільника в різних
видах  діяльності»,  автори:  Трифонова О. С.,  Степанова Т. М.,
Соколовська О. С.,  Кардаш І.  М.,  Курчатова А. В.,  Лісовська Т. А.,



Тесленко С. О., Шапочка К. А., 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку монографію «Формування творчої особистості
старшого  дошкільника  в  різних  видах  діяльності»,  автори:
Трифонова О. С.,  Степанова Т. М.,  Соколовська О. С.,  Кардаш І.  М.,
Курчатова А. В., Лісовська Т. А., Тесленко С. О., Шапочка К. А.

2. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 19
від 28.05.2019 р.)».

3. Контрольні  примірники  монографії  надати  до  наукової  МНУ
імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.10.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

монографії «Компаративна модель світу в пареміях», автор: Садова Г. Ю., 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати  до  друку  монографію ««Компаративна  модель  світу  в
пареміях», автор: Садова Г. Ю.

2. На  звороті  титульного  аркуша  монографії  необхідно  вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського  (протокол  № 19
від 28.05.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 3.11.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

збірника наукових праць «Науковий вісник Миколаївського  національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського.  Економічні  науки»  № 1  (12),
червень 2019 р., 

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

Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського. Економічні науки» № 1 (12), червень 2019 р.

2. На  звороті  титульного  аркуша  збірника  наукових  праць  необхідно
вказати «Рекомендовано вченою радою Миколаївського національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського  (протокол  № 19
від 28.05.2019 р.)».

3. Контрольні  примірники  збірника  наукових  праць  надати  до  наукової
бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.12.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

журналу «Геометричне моделювання та інформаційні технології»,  № 1 (7),
квітень 2019 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:



1. Рекомендувати  до  друку  журнал  «Геометричне  моделювання  та
інформаційні технології», № 1 (7), квітень 2019 р.

2. На  звороті  титульного  аркуша  журналу  необхідно  вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського  (протокол  № 19
від 28.05.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 3.13.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  рекомендацію  до  друку

журналу  «Питання  удосконалення  змісту  і  методики  викладання
природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», Випуск 25,
2019 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати  до  друку  журналу  «Питання  удосконалення  змісту  і

методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і
вищій школі», Випуск 25, 2019 р.

2. На  звороті  титульного  аркуша  журналу  необхідно  вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені  В. О. Сухомлинського  (протокол  № 19
від 28.05.2019 р.)».

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

4. Змінити назву журналу до наступного випуску.

ПИТАННЯ № 3.14.
Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про включення до

навчального  плану  підготовки  докторів  філософії  (аспірантура  1  курс)  на
2019-2020 н. р. дисципліни з навчання універсальних навичок,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Включити до навчального плану підготовки докторів філософії (аспірантура

1 курс) на 2019-2020 н. р. дисципліни з навчання універсальних навичок, а
саме: «Управління кар’єрою» (3 семестр, 3 ECTS), «Педагогіка вищої освіти»
(4 семестр,  5  ECTS),  «Інформаційна грамотність» (1 семестр,  3  ECTS) у
рамках  програми  Erasmus+  «Structuring  cooperation  in  doctoral  research,
Transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions»
(Project Number: 8 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP). 

2. Включити до навчального плану підготовки докторів філософії (аспірантура
1 курс) на 2019-2020 н. р.  дисципліни з академічної англійської мови, а саме:
«Академічна мова для наукової  комунікації» (1,  2  семестри,  6  ECTS) та
«Академічна писемна англійська мова» (2, 3 семестри, 6 ECTS) у рамках
програми Erasmus+ «Structuring cooperation in doctoral research,  Transferable
skills training,  and academic writing instruction in Ukraine’s regions» (Project
Number: 8 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP). 

3. Включити  до  навчального  плану  підготовки  докторів  філософії  зі
спеціальності 052 «Політологія» курс «Інструментальний вимір політичних



кампаній»  (3  ECTS)  у  рамках  проекту  «Структуризація  співпраці  щодо
аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного
письма на регіональному рівні».

ПИТАННЯ № 3.15.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  створення  Центу

післядипломної освіти,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Керівникам навчальних структурних підрозділів надати пропозиції щодо
створення Центу післядипломної освіти та переліку додаткових послуг,
що надаватимуться.

ПИТАННЯ № 3.16.
Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про акредитацію

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
(інформація  спільного  засідання  Президії  Громадської  організації  «Спілка
ректорів  ВНЗ  України»  і  Національного  агентства  із  забезпечення  якості
вищої освіти від 21.05.2019 р., м. Київ), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Керівникам  навчальних  структурних  підрозділів  проінформувати

науково-педагогічних  працівників  щодо інформації  про  акредитацію
освітніх  програм,  за  якими здійснюється  підготовка  здобувачів  вищої
освіти.


