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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2018–2019 н. р.

Доповідають: Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи; Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: Трофимишина О.  С.,  керівник  навчального  відділу;  члени
постійно діючої комісії з навчально-виховної та методичної роботи.
Відповідальні  за  підготовку  питання:  Василькова Н. І.,  проректор  із
науково-педагогічної  роботи;  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-
педагогічної роботи.

2. Про  відповідність  документів  кафедр  та  деканатів  затвердженій
номенклатурі.
Доповідають: Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи; Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
Готують: члени  постійно  діючої  комісії  з  навчально-виховної  та
методичної роботи.
Відповідальні  за  підготовку  питання:  Василькова Н. І.,  проректор  із
науково-педагогічної  роботи;  Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-
педагогічної роботи.

3. Різне.
3.1. Затвердження  іменних  стипендій  студентам  університету  на

ІІ семестр 2018–2019 н. р.
Доповідає: Корня Ю. А., голова студентської ради університету. 
Готують: керівники навчальних структурних підрозділів.

3.2. Внесення  змін  до  складу  вченої  ради  університету  (введення
Корня Ю. А., виведення Тертичної К. П.)
Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету.

3.3. Затвердження  зміни  теми  дисертаційного  дослідження  здобувача
кафедри спеціальної освіти Берегової Марії Ігорівни.
Доповідає: Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.4. Рекомендація до друку збірника наукових праць «Науковий вісник
Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського.  Педагогічні  науки»,  № 4  (63),  грудень
2018 р.
Доповідає: Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.

3.5. Створення  Науково-дослідного  центру  військово-патріотичного
виховання  та  затвердження  Положення  про  Науково-дослідний
центр військово-патріотичного виховання. 
Доповідає:  Ситченко  А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної
роботи.
Готують: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки;
Олексюк О. Є., доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.



3.6. Затвердження  змін  до  навчальних  планів  за  освітнім  рівнем
«бакалавр» щодо перенесення дисциплін з 4-го на 5-й, з 6-го на 7-й
та з 2-го на 3-й семестри 2018-2019 н. р. (згідно з рапортом декана
механіко-математичного факультету Дінжоса Р. В.).
Доповідає:  Дінжос Р. В.,  декан  механіко-математичного
факультету.

РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  організацію  навчального

процесу у ІІ семестрі 2018–2019 н. р.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Освітній процес у ІІ семестрі 2018–2019 н. р. здійснювати відповідно до
наказу від 22.12.2018 р. № 480 «Про організацію освітнього процесу на
денній  формі  навчання  у  ІІ  семестрі  2018–2019 н. р.».  Відповідальні:
керівники  навчальних  структурних  підрозділів,  гаранти  освітніх
програм, завідувачі кафедр.

2. Внести  зміни  та  доповнення  до  наказу  від  22.12.2018 р.  № 480  «Про
організацію освітнього процесу на денній формі навчання у ІІ семестрі
2018–2019 н. р.» відповідно до пропозицій завідувачів кафедр.

РІШЕННЯ № 2.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  відповідність  документів

кафедр та деканатів затвердженій номенклатурі, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Розробити  для  затвердження  Положення  про  індивідуальний  план
роботи  науково-педагогічного  працівника  Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського. Відповідальні:
Василькова Н. І.,  проректор  із  науково-педагогічної  роботи;
Ситченко А. Л.,  проректор  із  науково-педагогічної  роботи.  Термін:
до 26.02.2019 р.

2. Висвітлити на сайті університету: графік навчального процесу, графіки
самостійної  роботи  студентів,  розклад  навчальних  занять,  графіки
проведення відкритих занять. Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін:
до 02.02.2019 р.

РІШЕННЯ № 3.1.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  іменних

стипендій студентам університету на ІІ семестр 2018–2019 н. р.,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію
імені В. О. Сухомлинського  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Портненко
Олену Сергіївну, студентку ІІІ курсу, 319 групи, спеціальності 071 Облік
і оподаткування.

2. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію
імені В. О. Сухомлинського  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Пронтенко
Лідію  Олександрівну,  студентку  ІV курсу,  412  групи,  напряму
підготовки 6.040201 «Математика*».

3. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію
імені В. О. Сухомлинського  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Деркач



Маргариту Анатоліївну, студентку І курсу, 179 ск групи, спеціальності
072 Фінанси, банківська справа та страхування.

4. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію
імені В. О. Сухомлинського  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Гаврютіну
Юлію Сафараліївну, студентку ІV курсу, 477 групи, напряму підготовки
6.010105 «Корекційна освіта».

5. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію
імені О. Т. Мовчана  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Гулю  Тетяну
Ігорівну, студентку  V курсу, 512 групи, спеціальності 014.04 «Середня
освіта (Математика)».

6. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені С. В Будака
(на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Невестюк  Олену  Сергіївну,  студентку
ІV курсу, 436 групи, напряму підготовки 6.020303 «Філологія*. (Мова та
література (німецька)».

7. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію
імені М. М Аркаса  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Махову  Марину
Максимівну,  студентку  ІV курсу,  414  групи,  напряму  підготовки
6.020302 «Історія*».

8. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію  факультету
педагогіки  та  психології  (на  ІІ  семестр  2018–2019 н. р.)  Полєшко
Наталію Сергіївну, студентку ІV курсу, 417 групи, напряму підготовки
6.030102 «Психологія».

9. Затвердити  кандидата  на  іменну  академічну  стипендію  факультету
економіки (на ІІ семестр 2018–2019 н. р.) Єремеєву Аліну Михайлівну,
студентку ІІІ курсу, 369 групи, спеціальності 292 Міжнародні економічні
відносини.

РІШЕННЯ № 3.2.
Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін до складу вченої

ради університету, 
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

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

Павлівну, студентку факультету економіки.
1.2. Ввести  до  складу  вченої  ради  університету  Корня  Юрія

Андрійовича, голову студентської ради університету.

РІШЕННЯ № 3.3.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  зміни  теми

дисертаційного дослідження здобувача кафедри спеціальної освіти Берегової
Марії Ігорівни,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Відповідно  до  рішень  засідань  кафедри  спеціальної  освіти

від 11.01.2019 р. (протокол № 11), вченої ради факультету педагогіки та
психології від 14.01.2019 р. (протокол № 6) та постійно діючої комісії з
наукової  роботи  та  трансферу  технологій  від  15.01.2019 р.  (протокол
№ 7)  змінити  тему  дисертаційного  дослідження  здобувача  кафедри
спеціальної  освіти Берегової  Марії  Ігорівни  «Формування
деонтологічної  культури корекційних педагогів  у системі  інклюзивної



освіти» (зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка) (затверджену
рішенням  вченої  ради  університету  від  24.02.2015 р.  протокол № 9) на
тему «Дидактико-практична підготовка майбутніх корекційних педагогів до
роботи  в  умовах  освітнього  інклюзивного  простору»  (зі  спеціальності
13.00.03 – корекційна педагогіка).

РІШЕННЯ № 3.4.
Заслухавши та обговоривши питання про рекомендацію до друку збірника

наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки», № 4 (63), грудень 2018 р.,

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

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Педагогічні науки», № 4 (63), грудень 2018 р.

2. На звороті титульного аркуша збірника наукових праць необхідно вказати
«Рекомендовано  вченою  радою  Миколаївського  національного
університету  імені В. О. Сухомлинського  (протокол  № 13
від 29.01.2019 р.)».

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

РІШЕННЯ № 3.5.
Заслухавши та обговоривши питання про створення Науково-дослідного

центру військово-патріотичного виховання та затвердження Положення про
Науково-дослідний  центр  військово-патріотичного  виховання
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Створити  Науково-дослідний  центр  військово-патріотичного  виховання

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
2. Затвердити  Положення  про  Науково-дослідний  центр  військово-

патріотичного  виховання  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського.

3. Керівником  центру  призначити  кандидата  педагогічних  наук,  доцента,
доцента кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Олексюк О. Є. 

4. Керівнику науково-дослідного центру військово-патріотичного виховання
до 01 лютого 2019 року:
4.1. Подати до відділу кадрів пропозиції щодо штату центру.
4.2. Розробити посадові інструкції керівника та співробітників центру. 

5. Закріпити  за  Науково-дослідним  центром  військово-патріотичного
виховання  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського аудиторію 01.301.

РІШЕННЯ № 3.6.
Заслухавши  та  обговоривши  питання  про  затвердження  змін  до

навчальних  планів  за  освітнім  рівнем  «бакалавр»  щодо  перенесення
дисциплін з 4-го на 5-й, з 6-го на 7-й та з 2-го на 3-й семестри 2018-2019 н. р.
(згідно  з  рапортом  декана  механіко-математичного  факультету
Дінжоса Р. В.), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:



1. Із  метою  оптимізації  навчального  процесу  механіко-математичного
факультету  відповідно  до  рапорту  декана  механіко-математичного
факультету Дінжоса Р. В. перенести дисципліни з 4-го на 5-й, з 6-го на 7-й
та з 2-го на 3-й семестри 2018-2019 н. р., а саме:
1.2. у  навчальному  плані  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  з  галузі

знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні
науки (освітня програма Комп’ютерні науки) денної форми навчання
(академічна  група  262)  дисципліну  «Програмування»  (6 кредитів)
перенести  з  4  семестру  (форма  контролю  –  залік)  на  5 семестр
(форма контролю – залік);

1.3. у  навчальному  плані  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  з  галузі
знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні
науки  (освітня  програма  Комп’ютерні  науки  та  інформаційні
технології: Комп’ютерні науки) денної форми навчання (академічна
група  362)  дисципліну  «Програмування»  (5  кредитів)  перенести  з
6 семестру  (форма  контролю  –  екзамен)  на  7  семестр  (форма
контролю – екзамен);

1.4. у  навчальному  плані  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  з  галузі
знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна
математика (освітня програма Прикладна математика: Інформатика)
денної  форми  навчання  (академічна  група  192СК)  дисципліну
«Програмування»  (5  кредитів)  перенести  з  2  семестру  (форма
контролю – екзамен) на 3 семестр (форма контролю – екзамен).


