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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Робота із забезпечення якості освіти в Миколаївському національному 
університеті імені В. О. Сухомлинського в 2017–2018 н. р. 

Доповідає: Махровська Н. А., керівник Центру моніторингу якості освіти. 
Готують: керівники навчальних структурних підрозділів; керівник Центру 

тестування Умрихін І. М. 
Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із 

науково-педагогічної роботи 
2. Різне.  
2.1. Затвердження іменних стипендій університету студентам на І семестр 

2018–2019 н. р. 
Доповідає: Чернявська Д. Ю., заступник голови студентської ради університету. 
Готують: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу, керівники 

начальних структурних підрозділів; Тертична К. П., голова студентської ради 
університету. 

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із 
науково-педагогічної роботи. 

2.2. Виконання рішень вченої ради університету за ІІ семестр 2017–2018 н. р. 
Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету. 
2.3. Затвердження змін до Правил прийому до Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського та до Коледжу 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 
році та Умов прийому до Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського та до Коледжу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році. 

Доповідає: Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії. 
2.4. Розгляд алгоритму перетворення наукової бібліотеки університету в 

бібліотеку Європейського типу. 
Доповідає: Мельникова Н. Є., директор наукової бібліотеки університету. 
2.5. Затвердження Концепції освітньої діяльності бакалавра за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки). 
Доповідають: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи 
2.6. Затвердження Ліцензійної справи щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки), 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом освітньої послуги 50 осіб. 

Доповідають: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи 
2.7. Оприлюднення проекту наказу про закріплення аудиторій між 

навчальними структурними підрозділами. 
Доповідають: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи. 
2.8. Затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача кафедри 

історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 



Герус-Бахтіної Наталі Анатоліївни «Німецьке населення Півдня УРСР                  
(1939-1953 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, зі 
спеціальності 07.00.01 – історія України. 

Доповідають: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 
 
 

РІШЕННЯ № 1. 
Заслухавши та обговоривши питання про роботу із забезпечення якості 

освіти в Миколаївському національному університеті 
імені В. О. Сухомлинського в 2017–2018 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Проводити комплексне тестування як вид ректорського контролю двічі на рік. 
Відповідальні: керівники навчальних структурних підрозділів, завідувачі 

кафедрами. 
Термін виконання: за графіком навчального процесу. 
2. Доопрацювати та відкоригувати підсумкові тести 2017–2018 н. р. 
Відповідальні: Махровська Н. А., керівники навчальних структурних 

підрозділів, завідувачі кафедрами. 
Термін виконання: до 1.11.2018 р. 
3. Удосконалити Критерії оцінювання діяльності щодо забезпечення 

якості освіти у розрізі спеціальностей та провести їх розрахунок за 
показниками 2017–2018 н. р. 

Відповідальні: Махровська Н. А., керівники навчальних структурних 
підрозділів, завідувачі кафедрами. 

Термін виконання: до 01.11.2018 р. 
4. Розробити план роботи Центру моніторингу якості освіти на 2018–2019 н. р. 
Відповідальні: Махровська Н. А.,  
Термін виконання: до 01.08.2018 р. 
 

РІШЕННЯ № 2.1. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження іменних 

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

1. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 
В. О. Сухомлинського (на І семестр 2018–2019 н. р.) Єремеєву Аліну Михайлівну, 
студентку ІІІ курсу, факультету економіки, спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини». 

2. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 
В. О. Сухомлинського (на І семестр 2018–2019 н. р.) Олексюк Тетяну Михайлівну, 
студентку ІІІ курсу, біологічного факультету, напряму підготовки 6.040102 «Біологія*». 

3. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 
В. О. Сухомлинського (на І семестр 2018–2019 н. р.) Семенів Олену Геннадіївну, 
студентку ІV курсу, механіко-математичного факультету, напряму підготовки 6.040201 
«Математика*». 

4. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 
В. О. Сухомлинського (на І семестр 2018–2019 н. р.) Пшонко Анастасію Андріївну, 
студентку VІ курсу, факультету педагогіки та психології, спеціальності 231 «Соціальна 
робота». 



5. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені О. Т. Мовчана (на І 
семестр 2018–2019 н. р.) Шленскову Наталію Юріївну, студентки ІІІ курсу, механіко-
математичного факультету, спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика). 

6. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені А. С. Фесенка (на І 
семестр 2018–2019 н. р.) Савчук Любов Олександрівну, студентку ІV курсу, філологічного 
факультету, напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Прикладна лінгвістика». 

7. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію факультету економіки (на І 
семестр 2018–2019 н. р.) Кишковську Олену Леонідівну, студентку ІІІ курсу, факультету 
економіки, спеціальності 073 «Менеджмент». 

8. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені  М. М. Аркаса (на І 
семестр 2018–2019 н. р.) Махову Марину Максимівну, студентку ІV курсу, інституту 
історії, політології та права, напряму підготовки 6.020302 «Історія*». 

9. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію факультету педагогіки та 
психології (на І семестр 2018–2019 н. р.) Саковську Вікторію Вікторівну, студентку 
ІІІ курсу, факультету педагогіки та психології, спеціальності 053 «Психологія». 

10. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені С. В. Будака (на 
І семестр 2018–2019 н. р.) Романчук Наталію Олександрівну, студентку ІV курсу, 
факультету іноземної філології, напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і 
література (англійська)*». 

11. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені В. М. Тимченка (на 
І семестр 2018–2019 н. р.) Москаленко Анастасію Сергіївну, студентку ІV курсу, 
факультету фізичної культури та спорту, напряму підготовки 6.010201 «Фізичне 
виховання*». 

12. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені О. Я. Савченко (на 
І семестр 2018–2019 н. р.) Богачук Катерину Олександрівну, студентку ІІ курсу, 
факультету дошкільної та початкової освіти, спеціальності 013 «Початкова освіта». 

 
РІШЕННЯ № 2.2. 

Заслухавши та обговоривши питання про виконання рішень вченої ради 
університету за ІІ семестр 2017–2018 н. р.,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Вважати роботу вченої ради щодо виконання рішень вченої ради 

університету за ІІ семестр 2017–2018 н. р. задовільною. 
2. Впровадити у 2018–2019 н. р. практику підготовки до засідань вчених 

рад постійно діючих комісій за різними напрямами роботи університету для 
підготовки питань та контролю за виконанням рішень. 

 
РІШЕННЯ № 2.3. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до Правил 
прийому до Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського та до Коледжу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році та Умов прийому до 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та до 
Коледжу Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського в 2018 році,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити зміни до Правила прийому до коледжу МНУ імені 

В. О. Сухомлинського в 2018 році, відповідно до наказу МОН України від 23 квітня 
2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів».  

2. Затвердити зміни до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Миколаївського національного 



університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році, відповідно до наказу МОН 
України від 23 квітня 2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів».  

3. Затвердити зміни до Правил прийому до Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році, відповідно до наказу МОН 
України від 23 квітня 2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів». 

4.  Затвердити зміни до Умов прийому до Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році, відповідно до наказу МОН 
України від 23 квітня 2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів». 

 
РІШЕННЯ № 2.4. 

Заслухавши та обговоривши питання про розгляд алгоритму 
перетворення наукової бібліотеки університету в бібліотеку Європейського типу,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Розробити Проект модернізації бібліотеки.  
Відповідальні: Мельникова Н. Є., директор бібліотеки.  
Термін: до 01.08.2018 р.  
2. Розробити Положення про платні послуги.  
Відповідальні: Мельникова Н. Є., директор бібліотеки.  
Термін: до 01.08.2018 р.  
3. Закупити три комп’ютери для обладнання автоматизованих робочих 

місць для користувачів та два багатофункціональні пристрої для надання 
платних послуг.  

Відповідальні: Даниленко В. Л., проректор з адміністративно-
господарчої роботи; Мельникова Н. Є., директор бібліотеки.  

Термін: до 01.08.2018 р. 
 

РІШЕННЯ № 2.5. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Концепції 

освітньої діяльності бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі 
науки),  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити Концепцію освітньої діяльності бакалавра за спеціальністю 

014 Середня освіта (Природничі науки). 
 

РІШЕННЯ № 2.6. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Ліцензійної 

справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 
Середня освіта (Природничі науки), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з 
ліцензійним обсягом освітньої послуги 50 осіб,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити Ліцензійну справу щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за 
першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Природничі науки), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом 



освітньої послуги 50 осіб. 
 

РІШЕННЯ № 2.7. 
Заслухавши та обговоривши питання про оприлюднення проекту наказу 

про закріплення аудиторій між навчальними структурними підрозділами,  
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Надати керівникам навчальних структурних підрозділів до канцелярії 
рапорти щодо закріплення аудиторій для затвердження наказу «Про 
закріплення аудиторій між навчальними структурними підрозділами» в серпні 
2018 р.  

Відповідальні: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної 
роботи; Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи.  

Термін: 20.08.2018 р. 
 

РІШЕННЯ № 2.8. 
Заслухавши та обговоривши питання про затвердження теми 

дисертаційного дослідження здобувача кафедри історії Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського Герус-Бахтіної Наталі 
Анатоліївни «Німецьке населення Півдня УРСР (1939-1953 рр.)» на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук, зі спеціальності 07.00.01 – історія 
України,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача кафедри 

історії Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського Герус-Бахтіної Наталі Анатоліївни «Німецьке 
населення Півдня УРСР (1939-1953 рр.)» на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії в галузі гуманітарних наук, зі спеціальності 07.00.01 – 
історія України. 


