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Удосконалення управління закладом вищої освіти та
підвищення якості освіти
Управління університетом здійснюється у відповідно до Законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну
діяльність», а також Статуту університету і Колективного договору між
адміністрацією та первинною профспілковою організацією Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського на 2018 р.
Плановий характер управлінської діяльності університету та його
підрозділів реалізується на основі «Концепції розвитку Миколаївського
національного

університету імені

В. О. Сухомлинського

до

2020 р.»

з

урахуванням сучасних соціально-економічних умов функціонування та вимог
до ринку освітніх послуг. Оптимізація системи управління дала змогу привести
кадровий склад випускових кафедр у відповідність до номенклатури
спеціальностей та напрямів підготовки фахівців згідно з Постановою КМ
України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
Функціонування вченої ради університету відбувається відповідно до
статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про вчену раду
МНУ імені В. О. Сухомлинського. Усі рішення вченої ради оприлюднюються
на сайті університету.
На виконання рішення конференції трудового колективу університету
від 28.08.2018 р. (протокол № 1) та рішень вченої ради університету
від 31.08.2018 р. (протокол № 25), від 09.10.2018 р. (протокол № 5) з метою
поліпшення системи управління закладом в університеті створені постійно
діючі комісії за напрямами (наказ № 354 від 09.10.2018 р.):
-

наукової роботи і трансферу технологій;

-

навчально-виховної та методичної роботи;

-

з міжнародних зв’язків та академічної мобільності;

-

кадрових питань;

-

бюджетно-фінансової та господарської роботи;
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-

із забезпечення якості вищої освіти;

-

контрольно-моніторингової діяльності.

Діяльність постійно діючих комісій відбувається на основі регламенту
роботи університету. Комісії вносять пропозиції стосовно планування основних
напрямів діяльності університету, беруть участь у підготовці питань до засідань
вченої ради, розглядають шляхи їх реалізації та контролюють виконання.
Навчальний процес здійснюється відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в Миколаївському національному університеті
імені

В. О. Сухомлинського»

та

«Методичних

рекомендацій

щодо

запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
та її ключових документів у вищих навчальних закладах» (лист МОН України
№ 1/9-119 від 26.02.2010 р.). Здобувачі вищої освіти навчаються відповідно до
навчальних планів, графіків навчального процесу та програм навчальних
дисциплін, система освітніх компонентів яких визначена згідно з методичними
рекомендаціями МОН України.
Контроль за якістю знань студентів у межах спеціальності здійснюється
Центром моніторингу якості освіти та Центром комп’ютерного тестування
університету.
Урізноманітнюються форми співпраці між університетом і потенційними
замовниками кадрів: укладаються й діють угоди про проходження практик на
підприємствах та в організаціях партнерів, відбувається узгодження освітньопрофесійних програм формування фахових компетентностей здобувачів вищої
освіти, працівники підприємств запрошуються для проведення майстер-класів
та до складу атестаційних комісій для підсумкової атестації.
На виконання Указу Президента України від 26 листопада 2018 р. № 393
«Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2018 р. № 779 «Деякі питання запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру» та листа
Міністерства освіти і науки України від 10.12.2018 р. № 1/9-750 «Про
переведення у режим функціонування в умовах особливого періоду»
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університет переведено на режим функціонування в умовах особливого
періоду. Складено та введено в дію План цивільного захисту університету на
особливий період. Розроблено заходи щодо забезпечення функціонування
суб’єктів освітньої діяльності у разі загрози виникнення та/або виникнення
надзвичайних ситуацій в особливий період, продовження надання освітніх
послуг у встановлених обсягах та відповідно до визначених освітніх програм і
планів, а також здатності швидкого відновлення освітнього процесу.
Зі студентами та співробітниками університету проведено інструктаж
стосовно дотримання особистої безпеки під час навчально-виховного процесу,
поведінки у транспорті, вдома, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
та їх дії в умовах загрози виникнення терористичних або диверсійних актів.
Проводяться засідання оперативної групи університету з керівниками
навчальних структурних підрозділів щодо забезпечення належного рівня
захисту

особового

складу,

захисту

об’єктів

університету

в

режимі

функціонування в умовах особливого періоду.
Забезпечена

цілодобова охорона навчальних корпусів і гуртожитків.

Посилено пропускний режим та чергування у навчальних корпусах і
гуртожитках, проводиться ретельна перевірка ввезеного на територію
університету майна та внесеної ручної поклажі.
Проведено позапланові інструктажі персоналу охорони з питань дій в
умовах загрози або виникнення надзвичайної ситуації та терористичного акту.
Забезпечено

поповнення

та

використання

матеріального

резерву

для

запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.
Перевірено стан аварійних і запасних виходів навчальних корпусів та
гуртожитків. Вимоги Плану цивільного захисту університету на особовлиий
період доведені до керівного складу та командирів формувань цивільного
захисту. Перевірено готовність до роботи технічних засобів оповіщення.
Складено списки оповіщення керівного складу університету та формувань
цивільного захисту. Перевірено готовність формувань цивільного захисту до
дій в умовах виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.
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Внесено уточнення до планів евакуації персоналу, проведено позачергові
тренування з евакуації студентів із навчальних корпусів та гуртожитків.
На електронну адресу сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України щопонеділка
надається інформація про здійснені заходи.
Підготовка фахівців усіх рівнів вищої освіти проводиться відповідно до
Тимчасових галузевих стандартів, у відповідності до ліцензії на проведення
освітньої діяльності з 32-х спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем та
22 спеціальностей – за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Здійснено заходи щодо внесення змін до ліцензії та переоформлено
сертифікати про акредитацію за першим (бакалаврським) рівнем за такими
спеціальностями: 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)); 014.02
Середня освіта (Мова і література (англійська)); 014.02 Середня освіта (Мова і
література

(німецька));

спеціальностями

за

(відповідно

другим
до

(магістерським)

наказу

МОН

рівнем

України

№

за

такими

505-л

від

26.04.2018 р.); 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)); 014.02
Середня освіта (Мова і література (англійська)) (наказ МОН України № 506 та
лист № 11-3340 від 28.03.2018 р.).
Ліцензовано нову спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології;
підготовлено для ліцензування освітньої діяльності за першим (бакалаврським)
рівнем освіти ліцензійні справи за новими спеціальностями 014.09 Середня
освіта (Інформатика), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
З метою встановлення відповідності кадрового потенціалу вимогам нових
Ліцензійних умов (постанова КМУ № 347 від 10.05.2018 р.) перевірено якісний
склад проектних груп та груп забезпечення усіх спеціальностей за різними
рівнями вищої освіти. Відповідно до наказу МОН України № 259 від
19.03.2018 р. на веб-сайті університету розміщено освітні програми, що
реалізуються, та подано перелік освітніх компонентів, передбачених кожною
освітньою програмою. Затверджено графік подання первинних акредитаційних
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справ спеціальностей до Акредитаційної Комісії України (ДОУ «Навчальнометодичний центр з питань якості освіти»); за графіком надано матеріали
первинної акредитації зі спеціальностей: 072 Фінанси, банківська справа та
страхування; 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Методичне

забезпечення

навчальних

дисциплін

приведено

у

відповідність до сучасних вимог вищої школи (відповідно до листа МОН
України від 09.07.2018 № 1-9/434 «Щодо рекомендацій з навчальнометодичного забезпечення») та сприяє формуванню фахівців, адаптованих до
професійної діяльності в умовах сьогодення. У локальній мережі університету
розміщено матеріали, необхідні для організації навчального процесу за
європейською

кредитною

трансферно-накопичувальною

системою.

Підготовлено електронну версію методичного забезпечення практичних,
семінарських та лабораторних занять, форм контролю тощо.
З метою забезпечення студентів

новими підручниками, навчальними

посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою (постанова КМУ
від 30 грудня 2015 р. № 1187) здійснюється планова підготовка та видання
навчально-методичної літератури викладачами кафедр університету, що
передбачено в їхніх контрактних зобов’язаннях. Підготовка таких видань та
затвердження їх вченою радою університету здійснюється відповідно до
«Положення
університету

про
імені

навчальні

видання

Миколаївського

В. О. Сухомлинського»

(наказ

національного
МНУ

імені

В. О. Сухомлинського від 07.12.2016 р. № 530) та Положення про навчальнометодичне

забезпечення

В. О. Сухомлинського

від

спеціальностей
11.09.2018

№ 308).

(наказ

МНУ

імені

Навчально-методичними

виданнями за останні 5 років забезпечено всі спеціальності на 96 %. Частка
навчально-методичних видань, авторами яких є викладачі випускових кафедр,
становить 30,5 %. Рекомендовано до друку 136 навчально-методичних видань
викладачів університету. Оновлення навчально-методичного забезпечення
відбулося відповідно до ліцензійних вимог.
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У зв’язку з трансформаційними процесами в системі загальної середньої
та вищої освіти внесено зміни до робочих програм та змісту навчальних
дисциплін; зосереджено увагу на фаховій підготовці вчителів до роботи в
умовах реалізації Концепції Нової української школи. Завідувачем кафедри
початкової освіти професором Якименко С.І. разом із колективом викладачів
підготовлена навчальна програма «Світ, в якому я живу» (1-2 кл.) (схвалена
колегією МОН України від 22.02.2018 р.), а також відповідне навчальнометодичне

забезпечення.

Для

виконання

названої

програми

створено

лабораторію-клас, в якому змодельовано освітнє середовище методичної
підготовки майбутніх фахівців початкової освіти, що дає змогу студентам
адаптуватися до практичної діяльності інноваційного характеру.
Зусиллями кафедри початкової освіти проведено Всеукраїнську літню
школу вчителів початкових класів «Інтегрована особистісно-орієнтована
технологія «Світ, в якому я живу»». Захід організований відповідно до
Концепції Нової української школи у рамках угоди про співпрацю між
Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського та
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти з
метою

ознайомлення

вчителів

початкових

класів

Миколаївщини

із

результатами дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми
«Упровадження інтегрованої технології в початковій школі на засадах ідей та
положень Нової української школи» (наказ Департаменту освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації № 575 від 23.08.2017 р.).
Викладачі та студенти спеціальності 013 Початкова освіта успішно
завершили навчання за програмою «Онлайн-курс для вчителів початкової
школи» (60 годин), отримали відповідні сертифікати. Курс розроблений МОН
України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія».
Майбутні фахівці дошкільної та початкової освіти закінчили курс «Критичне
мислення для освітян» (30 год.) через платформу масових відкритих онлайнкурсів Prometheus, взяли участь у ХІІІ Всеукраїнських читаннях із Гуманної
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Педагогіки «Чисті думки дива творять» під керівництвом С. Амонашвілі,
присвячених 100-річчю від дня народження В. О. Сухомлинського.
З метою реалізації концепції Нової української школи та забезпечення
інклюзивного навчання переглянуто зміст освітніх програм підготовки фахівців
за спеціальностями галузі знань 01 Освіта / Педагогіка і внесено зміни, що
передбачають набуття здобувачами вищої освіти компетентностей стосовно
навчання і виховання осіб із особливими освітніми потребами (лист МОН
України від 24.10.2017 р. № 1-9/563 «Щодо підготовки фахівців за
спеціальностями галузі знань 01 Освіта / Педагогіка).
У навчальному процесі застосовуються нові особистісно-орієнтовані
форми і методи організації навчального процесу – лекції з коментарями, лекціїконференції, лекції-візуалізації, проблемно-моделюючі лекції, проблемнодискусійні

семінари,

перспективні

семінари,

конструкційні

семінари;

залучаються також матеріали науково-дослідного Центру розвитку ідей
В. О. Сухомлинського та музею історії університету.
Викладачі у своїй роботі використовують сучасні інформаційнометодичні матеріали: фахові видання, оновлену законодавчу базу, результати
новітніх досліджень вітчизняних та європейських учених, електронні матеріали
різноманітних бібліотечних фондів тощо. Студенти під час навчального
процесу здійснюють огляд і вивчення інформаційних ресурсів як українських,
так

і

закордонних

бібліотек,

повнотекстових

баз

даних,

проводять

систематичний моніторинг інтернет-ресурсів, створюють індивідуальні та
групові фахові проекти.
Додаткові можливості для формування фахових компетенцій студентів
забезпечує медіанавчання, що реалізується за допомогою таких прийомів, як
Інтернет-діалог (здійснення комунікації через e-mail (електронну пошту)), чат,
форум,

Skype);

Інтернет-змагання

(проведення

олімпіад,

конкурсів,

тестування); Інтернет-пошук (здійснення індивідуального та колективного
пошуку літературознавчого, культурологічного, історичного, бібліографічного
матеріалу),

метод

case-study.

Під

час

організації

освітнього

процесу
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стверджується пріоритет інноваційного розвитку освітньої системи на основі
модернізації всіх її складників, застосовуються інтерактивні технології
навчання: медіа-квест, педагогічний апгрейд, методичний воркшоп, таймменеджмент, арт-технології тощо.
Варіативна частина навчальних планів спрямована на професійну
підготовку майбутніх фахівців та сформована з урахуванням потреб ринку
праці, рекомендацій зацікавлених осіб (роботодавців) та побажань студентів.
Право вільного вибору студентами навчальних дисциплін реалізується
відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту»; частка вибіркових
дисциплін становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для відповідного рівня вищої освіти. Процедура вибору
предметів студентами описана у Положенні про організацію освітнього
процесу.
Для

методичного

супроводу

самостійної

роботи

студентів

використовуються можливості сайту університету та персональних сторінок
викладачів, на яких розміщено електронні версії підручників та навчальних
посібників, курсів лекцій, матеріали для практичних і лабораторних занять,
приклади контрольних завдань, методичні рекомендації та перелік літератури, а
також графік контролю за самостійною роботою студентів. Розроблено карти
цієї роботи, на яких визначено форми та види завдань, термін їх виконання та
кількість балів для оцінювання.
З метою забезпечення компетентнісної підготовки фахівців до змісту
освітніх програм професійних дисциплін введено елементи охорони праці і
безпеки життєдіяльності, що передбачають формування у студентів здатності
до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності
відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил, а також
необхідного

рівня

індивідуального

та

колективного

рівня

безпеки

у

надзвичайних ситуаціях (лист МОН України № 1/9-234 від 13.04.2018 р. «Щодо
навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності»).
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До освітньої програми спеціальності «Менеджмент» включено усі
складові

системного

менеджменту,

зокрема

цільові

системи

на

базі

міжнародних стандартів, концепції і моделі досконалості, а також інженерія
побудови цілісної системи менеджменту організацій з метою забезпечення
суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня фахівців із питань сучасних
методів ділової досконалості та конкурентоспроможності (лист Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України
№ 22.1/10-1749 від 04.06.2018 р.).
Розроблено та впроваджено освітні програми профільної середньої освіти
для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої
освіти та відповідні навчальні плани на основі Типової освітньої програми для
студентів, які розпочали навчання в 2018-2019 навчальному році на основі
базової загальної середньої освіти (відповідно до наказу МОН України № 570
від 01.06.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми профільної
середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших
спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти»).
Система моніторингу якості освітнього процесу
Для оцінювання якості освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм
підготовки фахівців за першим (бакалаврським) і другим (магістерським)
рівнями вищої освіти здійснено самоаналіз (самосертифікацію): порівняння
змісту освітніх

програм із аналогічними

програмами

вітчизняних

та

закордонних закладів вищої освіти; внутрішнє та зовнішнє рецензування
робочих навчальних програм і посібників, студентських наукових робіт тощо;
моніторинг

навчально-методичних

матеріалів;

забезпечення

якісного

контингенту здобувачів вищої освіти шляхом організації профорієнтаційної
роботи; залучення випускників та роботодавців до перегляду змісту навчання зі
спеціальних дисциплін та корекція програм практик; опитування студентів і
роботодавців стосовно якісного змісту освітніх програм; інтенсифікація
самостійної роботи студентів, її контроль та оцінювання; наповнення сайтів
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навчальних структурних підрозділів; запобігання академічного плагіату;
впровадження інноваційних технологій під час викладання навчальних
дисциплін. Самоаналіз дав змогу вдосконалити окремі компоненти та освітньопрофесійну (освітньо-наукову) програму фахової підготовки студентів. Освітні
програми спеціальностей узгоджені з роботодавцями.
Для проведення педагогічних виробничих практик укладено угоди з
Департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, із
загальноосвітніми навчальними закладами (69 угод), закладами дошкільної
освіти (17 угод). Для проведення інших практик укладено 125 угод із
підприємствами та організаціями.
З

метою

перевірки

сформованості

професійних

компетентностей

студентів Центром моніторингу якості освіти і Центром тестування МНУ імені
В. О. Сухомлинського проводяться сесії комплексного тестування, результати
яких

дали

змогу

проаналізувати

навченість

студентів

із

дисциплін

професійного циклу та дійти висновків про якість виконання окремих
складових частин освітніх програм підготовки фахівців. Облік успішності
кожного студента здійснюється протягом його навчання в університеті й
відображується у рейтингових відомостях. Зіставляються результати ЗНО,
нульового зрізу (для 1 курсу), ректорських контрольних робіт, підсумкового
сесійного контролю та комплексних тестів. Рейтингові відомості розміщено на
сайті університету.
Особлива увага приділяється категоріям студентів, які мають пільговий
статус: сиротам (75 осіб), інвалідам (40 осіб), дітям військовослужбовців,
загиблим під час виконання службових обов’язків та ін. Вони мають усі умови
для здобуття якісної освіти й адаптації в соціумі.
Ефективність наукової та науково-технічної діяльності
Для забезпечення ефективності наукової роботи науково-педагогічних
працівників затверджено (за постановою Кабінету Міністрів України № 556 від
23.08.2016 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
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7 вересня 2011 р. № 942») та рішенням вченої ради університету від
25.09.2018 р. (протокол № 3)) такі напрями наукових досліджень університету:
1) гуманітарні науки та мистецтво; 2) суспільні науки; 3) біологія та охорона
здоров’я; 4) математичні науки та природничі науки; 5) технічні науки.
Виконуються

наукові

дослідження

з

проблем

становлення

та

функціонування Нової української школи:
1.

Теоретико-методичні засади формування творчої особистості дітей

дошкільного віку в різних видах діяльності. Науковий керівник – доктор
педагогічних наук, професор Трифонова О. С.
2.

Технологізація

навчально-корекційної

та

корекційно-виховної

діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням. Науковий керівник –
доктор педагогічних наук, професор Савінова Н. В.
3.

Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової

української школи. Науковий керівник – професор Якименко С. І.
4.

Удосконалення природничо-математичної освіти у контекст нової

української школи. Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент
Дінжос Р. В.
Свої здобутки університет представив на восьмій Міжнародній виставці
освіти за кордоном «World EDU» і десятій Міжнародній виставці «Інноватика в
сучасній освіті» (23-25 жовтня 2018 р.), де вдостоєний почесного звання –
«Лідер інновацій в освіті» у номінації «Інновації в підвищенні якості освіти»
(проект проф. Якименко С. І. «Формування інтегрованих знань про людину і
навколишній світ (початкова освіта)»). Проект у формі воркшопу презентували
викладачі факультету дошкільної та початкової освіти Іванець Н. В. і
Дрозд О. В., які отримали відповідні іменні сертифікати. Третій рік поспіль
університет нагороджено Дипломом «За презентацію інноваційних технологій
навчання».
Дослідження проводилися за Планом наукової та науково-технічної
роботи університету, який передбачає: а) участь у наукових програмах
європейського, державного та регіональних рівнів; б) визначення очікуваних
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результатів та форм їх представлення; в) впровадження результатів наукових
досліджень та реальні наслідки від нього. До плану входять також завдання
стосовно

проведення

науково-практичних

конференцій

та

семінарів,

отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності,
видання наукових монографій, а також статей у фахових виданнях України й
тих, що входять до наукометричних баз, визначених МОН України.
Підставою для включення наукової теми до Плану наукової та науковотехнічної діяльності є наявність зовнішнього експертного висновку про запит
на її виконання, а також відповідне рішення постійно діючої комісії з наукової
роботи і трансферу технологій; остаточне рішення приймає вчена рада
університету. Планові позиції стосовно змісту і форм наукової роботи
відображені у контрактних зобов’язаннях науково-педагогічних працівників та
індивідуальних планах їхньої річної роботи, в яких передбачено очікувані
результати і форми їх представлення. Визначено показники наукової діяльності
викладачів, яких вони мають досягти на кінець звітного року. За цими
показниками в кінці звітного року визначається рейтинг науково-педагогічних
працівників за рівнем наукових досягнень.
Усього виконувалися 48 наукових тем, що охоплюють як фундаментальні
(24), так і прикладні (24) дослідження.
Для участі науково-педагогічних працівників у конкурсах наукових
проектів подано: а) три запити на конкурс проектів наукових досліджень і
розробок за рахунок коштів державного бюджету на 2019 р; б) чотири запити
на конкурс Ф-84 на гранти Президента України, оголошений Державним
фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) для молодих учених.
У регіональному конкурсі щодо надання платних

науково-технічних

послуг на проведення археологічних досліджень об’єкта (пам’ятки) культурної
спадщини – «Укріплення поселення «Дикий сад» (обсяг фінансування 600 тис.
грн.) перемогли вчені-археологи кафедри історії та археології Горбенко К. В.,
Смирнов О. С.
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За результатами виконаних наукових робіт опубліковано 476 наукових
праць, із них у науковометричних базах Scopus, Web of Science – 25 і 46 – у
країнах ОЄСР. Значна частина публікацій припадає на видання, що входять до
науковометричної бази Index Copernikus (142). Проведено 54 науково-практичні
конференції та проблемно-тематичні семінари; із них п’ять – міжнародних
конференцій із проблем вищої освіти і науки та вісім – всеукраїнських;
відбулося п’ять всеукраїнських конференцій молодих учених і студентів, серед
них – конференція «В. О. Сухомлинський і сучасність» до 100-річчя від дня
народження Василя Сухомлинського.
За планом та участю НАПН України у листопаді 2018 р. до 100-річчя від
дня народження В. О. Сухомлинського проведено Всеукраїнську конференцію
«Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної
системи». Матеріали конференції опубліковані у збірнику тез і доповідей
учасників та Науковому віснику Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського (напрям «Педагогічні науки»), що входить до
переліку фахових. До переліку фахових входять також видання університету за
напрямами: «Історичні науки», «Філологічні науки», «Економічні науки» та
«Психологічні науки»; крім них два – електронні: «Філологічні науки» та
«Економічні науки».
Подано заявки на отримання чотирьох патентів на корисну модель;
отримано 124 авторські свідоцтва про право інтелектуальної власності. Доц.
Шпачинський І.Л. здобув стартап за проектом «Миколаївський міський
філософський клуб “Позиція”».
З метою ефективної організації поліпшення науково-дослідницької
діяльності студентської молоді та молодих вчених університету, наказом № 35
від 13.02.2018 р. Наукове товариство студентів (НТС) і Раду молодих вчених
(РМВ) – реорганізовано в Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених (наказ № 35 від 13.02.2018 р.).
Студенти, як і молоді вчені та аспіранти, проводять дослідження за
науковими проектами, включеними до Плану роботи університету у сферах
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наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності й показують вагомі
результати.
Показники наукової роботи студентів
№
Показник
з/п
1
Кількість студентів, які брали участь у
виконанні НДДКР, усього осіб, з них:
2
Кількість студентів – учасників
Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
студентських НДР, з них:
3
- переможці Всеукраїнських конкурсів
студентських НДР
4
- переможці міжнародних конкурсів
студентських НДР
5
Кількість опублікованих статей за участю
студентів, усього, із них:
6
- самостійно

Кількість
721
56

27
3
642
293

Студенти університету взяли участь у Всеукраїнських галузевих турнірах
(наказ № 315 від 14.09.2018 р. «Про участь в XVII Всеукраїнському турнірі
фізиків»; наказ № 316 від 14.09.2018 р. «Про участь у VII Всеукраїнському
студентському турнірі з історії»; розпорядження № 158 від 05.12.2018 р. «Про
участь студентів у ІІІ Всеукраїнському турнірі з філософії»). Організовано й
проводиться перший етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018-2019 н. р. (наказ № 329 від
24.09.2018 р.) та Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 н. р. (наказ
№ 443 від 10.12.2018 р.). а також у міжнародних конкурсах (наказ № 351 від
04.10.2018 р. «Про участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових
робіт Black Sea Science – 2019»), у правових конкурсах та Міжнародних мовнолітературних конкурсах (розпорядження № 128 від 04.10.2018 р., накази № 361
від 09.10.2018 та № 374 від 19.10.2018 р.).
У 2018 році студенти університету зайняли призові місця з 11
спеціальностей та галузей знань на Всеукраїнському конкурсі студентських
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наукових робіт. Серед них: І місце – Іванюк Н.В. (Загальна та соціальна
психологія) та Друзь Є. І. (Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна
естетика); ІІ місце – Корчагіна О. О., Рябова О. С. (Прикладна геометрія,
інженерна

графіка

дослідження),

та

технічна

Черних А. В.

естетика),

(Спеціальна

Єремеєва А. М.
освіта

за

(Гендерні

нозологіями),

Шептицька Ю.М. (Романо-германські мови та літератури (з методикою їх
викладання); ІІІ місце – Тимошенко Є. В. (Дошкільна освіта), Троценко Є. В.
(Українська мова, література (з методикою їх викладання), Скиба Т. О.
(Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання),
Шевченко С. В. (Управління у сфері економічної конкуренції) та Лє Ван Шон
(Туризм).
Ткаченко М. О.

(Соціальна

педагогіка)

здобула

ІІІ

місце

на

Всеукраїнській студентській олімпіаді.
В університеті триває підготовка обдарованої молоді до участі у
всеукраїнських турах конкурсів студентських наукових робіт та студентських
олімпіад. 1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади проводиться в
університеті з 03.01.2019 р. по 19.02.2019 р. за наказом ректора № 443 від
10.12.2018 р.; 1 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за
наказом ректора № 329 від 24.09.2018 р. проведено в університеті з 01.10.2018
р. по 28.12.2018 р. До 18.01.2019 р. кращі студентські наукові роботи будуть
надані відбірковій комісії для участі в наступному турі цього конкурсу.
Два студенти спеціальності «Українська мова і література» перемогли на
обласних мовно-літературних конкурсах – імені Тараса Шевченка та імені
Петра Яцика (грудень 2018 р.), готуються до наступного – всеукраїнського –
туру цього конкурсу.
До категорії молодих учених в університеті належить 41 особа. Оформлено
запит

на

конкурс

проектів

наукових

робіт

та

науково-технічних

(експериментальних) розробок молодих учених.
Доцент кафедри фізики та математики Лисенков Едуард Анатолійович
став лауреатом Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих
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вчених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок за 2017 рік.
В

університеті

педагогічних

діє

працівників

Кодекс
та

академічної

здобувачів

вищої

доброчесності
освіти

науково-

(наказ

МНУ

імені В. О. Сухомлинського від 27.12.2017 р. № 420). У цій роботі викладачі й
студенти керуються листами МОН України (№ 1/9-150 від 14.03.2018 та № 1/9553 від 14.09.2018) та рекомендаціями (№ 1/11-8681 від 15.08.2018).
Передбачено заходи щодо запобігання сфальсифікованих публікацій із
незаконним використанням назв видань, включених до наукометричних баз
Scopus та WoS (наказ від 26.03.2018 р. № 89). Налагоджено перевірку за
графіком курсових, дипломних і дисертаційних робіт стосовно дотримання
норм академічної доброчесності, що позитивно вплинуло на їх якість. Питання
про дотримання академічної доброчесності розглянуте на засіданні вченої ради
університету 19.12.2018 р., прийняті відповідні рішення щодо запобігання
академічного плагіату.
Здійснено такі експертні заходи: 1) моніторинг відповідності діяльності
закладу освіти критеріям національного університету (лист МОН України від
11.042018 р. № 1/9-215); 2) апробацію проекту Методики проведення державної
атестації ЗВО в частині провадження ним наукової (науково-технічної)
діяльності в розрізі наукових напрямів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2018 р. за № 652 (лист МОН України від
15.11.2018 р. № 1/9-708); 3) аналіз показників діяльності університету для
участі в конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем (лист МОН України
від 14.06.2018 р. № 1/9-387).
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів здійснюється в
аспірантурі й докторантурі за Положенням про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (наказ МНУ
імені В. О. Сухомлинського від 13.02.2017 р. № 5). Аспірантура діє за такими
спеціальностями: 011 – Науки про освіту (доктор пед. наук, проф. Степанова
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Т. М.); 032 – Історія та археологія (доктор істор. наук, проф. Рижева Н. О.);
051 – Економіка (доктор економ. наук, проф. Стройко Т. В.); 052 – Політологія
(доктор політ. наук, проф. Ніколаєнко Н. О.); 073 – Менеджмент (доктор
економ. наук, проф. Кіщак І. Т.). Продовжується також підготовка аспірантів за
спеціальностями: 03.00.11 – Цитологія, клітинна біологія, гістологія; 03.00.16 –
Екологія; 07.00.01 – Історія України; 13.00.04 – Теорія і методика професійної
освіти; 13.00.08 – Дошкільна педагогіка; 23.00.01 – Теорія та історія політичної
науки.
У звітному році прийом на навчання за програмами підготовки докторів
філософії відбувся за п’ятьма спеціальностями, із них на 1 курсі навчаються: а)
за кошти державного бюджету – 6 осіб (зі спеціальностей: – 032 Історія та
археологія – 2; 011 Освітні, педагогічні науки – 2; 051 Економіка – 1; 052
Політологія – 1); б) за кошти фізичних осіб – 1 особа (спеціальність 032 Історія
та археологія).
Всього в аспірантурі навчається 26 осіб, із них денної форми – 15,
заочної – 11 осіб; за державним замовленням навчається – 21 особа, за кошти
фізичних та юридичних осіб – 5. Відбулося скорочення аспірантів заочної
форми навчання і збільшення їх на денній формі навчання, що сприяє
ефективності діяльності аспірантур.
Випускниками аспірантури захищено три дисертації зі спеціальності
08.00.03 – економіка та управління національним господарством (одна –
достроково); одна – зі спеціальності 07.00.01 – історія України (достроково).
З метою підвищення якості підготовки аспірантів за програмою Еразмус +
в університеті успішно виконується грантова програма «Структуризація
співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та
академічного письма на регіональному рівні України» / DocHub /. Бюджет
проекту складав 80, 562 тис. грн..
За результатами виконання програми в університеті:
-

створено міжінститутаційну докторську школу;

-

обладнано лабораторію DocHub сучасною апаратурою;
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-

придбано

навчальну

літературу

для

якісного

викладання

академічного письма англійською мовою;
-

розроблено

та запроваджено пілотний курс «Advanced English for

Academic Communication»;
-

розроблено цільові навчальні програми з політології.

За матеріалами грантового дослідження проведено також два семінари з
проблем академічного письма для аспірантів та молодих учених, поширено
відповідний роздавальний матеріал.
Університет є не лише виконавцем, а й членом Правління Проекту
згаданої Докторської школи / DocHub / у південному регіоні України з питань
навчання універсальних навичок та академічного письма.
У докторантурі завершили навчання дві особи. Всього у звітному році
захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук сім осіб; із
них достроково (після навчання у докторантурі) – одна особа.
Відомості про захищені дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук
№
Прізвище
з/п
1
Ужва
Алла Миколаївна
2
Гуріна
Олена Валентинівна
3
Нефьодов
Дмитро Валерійович
4
5

6
7

Шифр
08.00.05
08.00.05
07.00.06

Спеціальність
Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка
Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка
Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні
дисципліни
Фізика полімерів

Лисенков
Едуард Анатолійович
Дінжос
Роман Володимирович

01.04.19
05.14.06

Технічна теплофізика та
промислова теплоенергетика

Буглай
Наталя Михайлівна
Султанова
Наталя Вікторівна

07.00.02

Всесвітня історія

13.00.01

Загальна педагогіка та історія
педагогіки
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Підготовка дисертаційних робіт відбувається в процесі та за результатами
планових наукових досліджень і є важливою формою представлення цих
результатів.
Якісний рівень науково-педагогічних працівників
Показник
Усього НПП
Відсоток викладачів із
вченими званнями та
науковими ступенями

2016

2017

2018

331
72 %

300
72 %

283
76 %

У т.ч. кандидатів наук

187 (56 %)

172 (57%)

173 (61%)

У т.ч. докторів наук

44 (13 %)

43 (14 %)

44 (16%)

Професорів

28 (8 %)

28 (9 %)

25 (9%)

Доцентів

127 (38 %)

113 (38 %)

112 (40%)

Підвищення

кваліфікації

педагогічних

та

науково-педагогічних

працівників здійснювалося за Положенням про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників університету в
провідних закладах вищої освіти України та країн ЄС згідно з укладеними
договорами. З метою поліпшення фахового рівня науково-педагогічних
працівників використовується система підвищення кваліфікації, надання
творчих відпусток для завершення кандидатської та докторської дисертацій,
направлення випускників до аспірантури і докторантури.
Особлива увага приділяється результативності підвищення кваліфікації
викладачів, які мають звітувати про видання підручників і навчальнометодичних посібників, наукових статей у фахових виданнях України та в
журналах, що входять до наукометричних баз, передусім Scopus та Web of
Science. Наприклад, доцент кафедри музичного мистецтва Аристова Л. С.
підготувала (у співавторстві) підручник інтегрованого курсу для 1 кл.
«Мистецтво» (К.: Вид. дім «Освіта», 2018. – 128 с.) під грифом «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 06.07.2018 р.
№ 734).
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відбувалося з
урахуванням вимог, що висуваються до якісного складу проектних груп та груп
забезпечення освітньої діяльності за всіма рівнями вищої освіти. Затверджено
графіки підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науковопедагогічних працівників у першому (наказ № 09 від 16.01.2018 р. ) та другому
(наказ № 344 від 28.09.2018 р.) півріччі. У звітному році підвищення
кваліфікації (стажування) пройшло 57 осіб.
На базі університету підвищили свою кваліфікацію також 24 науковопедагогічних працівники з інших ЗВО та 10 педагогічних працівників коледжів.
Міжнародна діяльність
Організатором цієї діяльності виступає відділ міжнародних зв’язків та
академічної мобільності.
Налагоджена співпраця з німецькою службою академічних обмінів DAAD
(Німецька служби академічного обміну) за програмою «Research Stays for
University Academics and Scientists», внаслідок чого під керівництвом доцента
Погорєлова А.А. відбулися культурно-просвітницькі та навчальні обміни
студентів навчально-наукового інституту історії, політології та права і
німецьких студентів.
Презентацію стипендіальних програм та літніх мовних шкіл DAAD
здійснила лектор Німецької служби академічного обміну Ніна Креєр, яка
провела тестування знань студентів з німецької мови за програмою OnSet.
Учасники семінару отримали спеціальні сертифікати та пакети документів,
необхідних для академічної мобільності.
За підтримки Державного департаменту США в університеті проведено
міжнародний науково-методичний семінар «Language Research and Teaching
Methodoligy in Ukraine». У семінарі взяли участь стипендіати Державного
департаменту США Луїс Переа та Франциско Ресто, а також викладачі й
студенти факультету іноземної філології, які працювали за програмою
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«Спеціаліст з викладання англійської мови», презентували результати спільних
тематичних наукових досліджень.
Пріоритетним виступає стажування науково-педагогічних працівників за
кордоном. Уперше відбулося довготривале (більше трьох місяців) закордонне
стажування науково-педагогічних працівників за Європейським освітнім
проектом «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in
the European Educational Practice» (Вища школа Лінгвістична, м. Ченстохов.
24.102018 р. – 24.01.2019 р.).
У січні – лютому звітного року викладачі кафедри англійської мови і
літератури пройшли стажування в Астонському університеті (Велика Британія,
Бірмінгем) за програмою Erasmus+ Programme Inter –institutional agreement
01/06/2016-30/09/2017 (2018) MNU Erasmus Code -933514712 і виступили на
міжнародних

семінарах

з

питань

імплементації

предметно-мовного

інтегрованого навчання в університеті. У рамках цього проекту магістрантка
спеціальності

«Освіта.

Мова

і

література

(англійська)»

навчалася

в

Астонському університеті протягом першого семестру 2018-2019 н. р.
В університеті здобуває вищу освіту 81 студент із числа іноземних
громадян (Туркменістан), які вступили на навчання за акредитованими
спеціальностями відповідно до Положення про прийом іноземних громадян та
осіб без громадянства, розробленого за наказом МОН України про «Порядок
організації

набору

та

навчання

(стажування)

іноземців

та

осіб

без

громадянства» від 11 грудня 2015 р. № 1272. Усі вони забезпечені
гуртожитком.
Фізичне виховання студентів спрямоване на:
1) забезпечення

профільного

навчання

студентів

спеціальності

014.11. Середня освіта (Фізична культура) і 017. Фізична культура та спорт;
2) підвищення спортивної майстерності. Підготовку студентів до здобуття
високих спортивних досягнень здійснюють викладачі випускових кафедр, а
також заслужені тренери України зі стрибків у воду, важкої атлетики,
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гирьового спорту, спортивної акробатики, веслування на байдарках і каное,
спортивної боротьби;
3) оздоровлення студентів і співробітників університету. Більше 60 %
студентів відвідують спортивні секції університету: баскетбол, волейбол,
настільний теніс, бадмінтон, футбол та футзал, спортивна гімнастика, атлетизм
та фітнес; на військовій кафедрі працюють секції з кульової стрільби та
страйкболу. Оздоровлення та вдосконалення спортивних умінь і навичок
студентів університету здійснюється і в період табірних зборів – у спортивнооздоровчому таборі «Моряна» на березі Чорного моря (с. Рибаківка).
Традиційно щороку в університеті проводиться День оздоровчого бігу,
походи вихідного дня, краєзнавчо-туристичні походи та екскурсії, заходи «День
студентського спорту», «День козацтва», «День здоров’я» та інші масовооздоровчі свята.
Працює спортивний клуб, завданням якого є залучення переважної
більшості студентів до роботи, спрямованої на збереження та зміцнення їхнього
здоров’я, а також до організації секційних занять, проведення змагань серед
студентів і викладачів університету й закладів вищої освіти міста. Студенти
університету беруть участь у Всеукраїнських спартакіадах.
Студенти факультету фізичного виховання та спорту показали досить
вагомі спортивні досягнення. Колодій Олег здобув перемогу на Чемпіонаті
Європи зі стрибків у воду (м. Едінбург, Шотландія) та завоював срібло на етапі
Кубку світу зі стрибків у воду (м. Ухань, Китай). Хлюстін Анатолій здобув із
боротьби сумо Кубок Європи у ваговій категорії до 85 кг (м. Вінні, Естонія);
посів II місце у Чемпіонаті України серед молоді до 21 років у ваговій категорії
до 85 кг. (м. Луцьк) та ІІ місце серед молоді до 23 років у ваговій категорії до 85
кг; III місце у ваговій категорії до 85 кг серед чоловіків у Міжнародному турнірі
«Кубок Любарта» (м. Луцьк) та ІІ місце у Відкритому турнірі з дзюдо (м. Гола
Пристань). Кухарик Олег здобув срібну медаль на Чемпіонаті Європи серед
дорослих в особистих змаганнях з веслування на байдарках (Сербія). Науменко
Григорій, Манжелій Дмитро та Сиротюк Дмитро стали бронзовими призерами
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Чемпіонату України зі спортивної акробатики серед дорослих у динамічній
вправі та у багатоборстві. Рульов Антон та Шелестюк Діана є членами збірної
команди Миколаївської області зі стрибків у воду, взяли участь у відкритому
Кубку України, де посіли III місце (мікс, синхрон, трамплін 3 м). Шелестюк
Діана взяла участь у Міжнародному турнірі зі стрибків у воду, де посіла 11
місце (мікс) (м. Калгарі, Канада). Колесник Юлія посіла перше місце у
змаганнях на байдарках і каное в Кубку України серед дорослих (м. Дніпро) та
перше місце у Чемпіонаті України серед молоді на каное (двійка) (500м) і друге
місце – на каное (один) (1000м). Кукліновська Людмила здобула друге місце на
Кубку України серед дорослих у змаганнях на байдарках і каное (м. Дніпро) та
перше місце на Чемпіонаті України серед молоді (м. Дніпро) – каное (один)
(500м) і каное (двійка) (500м). Малишко Інна здобула III місце на командному
чемпіонаті України з академічного веслування (м. Київ).
Студенти факультету фізичної культури та спорту здобули право на
участь у Європейських Олімпійських іграх 2019 р., вибороли Кубок України
серед дорослих у веслуванні на байдарках і каное. Змагання проходили у травні
2018 р. в м. Дніпро. Здобуто перші місця в каное (один) на дистанції 500 і 1000
метрів та каное (двійка) (1000 м).
Студенти інших факультетів: Сидорук Олександр (071 Облік і
оподаткування), Євдокімов Сергій (123 Комп’ютерна інженерія) здобули
III місце на командному чемпіонаті України з академічного веслування
(м. Київ).
Психологічна служба
В

університеті

працює

психологічний

консультпункт

Центру

психологічної служби, фахівці проводять індивідуальні консультації на запити
студентів та викладачів університету. Здійснено

психодіагностику процесу

адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в університеті.
Результати діагностичного матеріалу визначили тематику проведених
тренінгових занять (у межах корекційної форми роботи) з таких тем:

25

«Адаптація та згуртованість студентів до умов навчання в університеті»,
«Формування позитивного «Я-Образу» та комунікативної компетентності
студентів», «Стрес. Навички саморегуляції стресу методом арт-терапії»,
«Подолання

тривожності

безконфліктного

і

розвиток

спілкування»,

впевненості

«Налагодження

у

собі»,

«Формула

міжособистісних

меж

у

стосунках», «Тренінг особистісного росту», «Професійна ідентичність»,
«Основні навички самопрезентації», «Робота ефективного розподілу часу»,
«Психологія виховання та сімейних цінностей у стосунках», «Образ
майбутнього партнера», «Поняття дружби, закоханості та кохання» тощо.
За планом роботи Центру психологічної служби проводяться культурнопросвітницькі форми роботи: перегляд та обговорення складних життєвих
ситуацій за матеріалами кінострічок, семінари-диспути із соціально-значущих
проблем

молоді;

розроблено

та проведено

цикл

занять

«Професійна

ідентичність студентів» для випускників університету з метою підготовки до
подальшого працевлаштування.
Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань
університету. Обсяги державного замовлення з випуску та прийому фахівців за
першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти
виконано у повному обсязі.
Дипломи про вищу освіту одержали 2093 випускники, із них за денною
формою навчання – 1316 фахівців (бакалаврів – 839, магістрів – 477).
За заочною формою навчання – 777 випускників (бакалаврів – 421,
магістрів – 356).
Робота приймальної комісії
Усього подано до університету на різні рівні освіти 5484 заяви, що
порівняно з минулим роком (6386 заяв) менше на 14 %.
На перший курс денної форми навчання на базі повної загальної
середньої освіти до університету подано 2804 заяви, з них зараховано на
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навчання 1439 вступників. Найбільш популярними спеціальностями серед
абітурієнтів цього року були 035 Філологія (Германські мови та літератури
(переклад включно) перша – англійська), на яку надійшло понад 326 заяв, 012
Дошкільна освіта – 284 заяви та 016 Спеціальна освіта – 259 заяв. Зменшилася
кількість вступників на нормативний термін навчання на 2 курс, а саме: у 2017
р. зараховано 40 вступників на денну форму навчання, у 2018 р. – 19; на заочну
форму – 122 вступники минулого р. і 103 особи у 2018 р.
Вступників, зарахованих на скорочений термін навчання, – 65 на денній
формі навчання; на заочній формі – 52.
До університету було зараховано 50 осіб пільгових категорій, із них 25 –
дітей-сиріт, 6 дітей-інвалідів, 4 учасники бойових дій (на заочну форму
навчання) та 15 дітей учасників АТО. Всі зараховані на навчання за державним
замовленням.
Прийом на навчання в університеті здійснювався за визначеними і
своєчасно оприлюдненими на сайті університету та інформаційних стендах
Правилами прийому. Для забезпечення прийому до університету проводився
постійний моніторинг соціального середовища, ринку праці, впроваджувалися
нові методи та напрями профорієнтаційної роботи. Проведено День Відкритих
дверей, «Тиждень професій» у форматі тренінгів та майстер-класів: «Знайди
свою професію», «Хочу-можу-треба», «Техніки релаксації», «Пізнай і створи
себе», «Логопедичні візерунки», «Гістологічні препарати», інтернет-олімпіади
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів; творчі конкурси «У слові
розкривається душа»; фестиваль Молодіжна хвиля «Крок до науки»; бізнесквест «Академічний острів». Усе це допомогло учнівській молоді своєчасно
визначитися у виборі майбутньої професійної діяльності.
Вступники на базі повної загальної середньої освіти подавали виключно
електронні заяви на денну та заочну форми навчання. Паперові заяви
збереглися лише для тих абітурієнтів, які мали спеціальні умови вступу:
абітурієнти з інвалідністю, сироти, учасники та діти учасників бойових дій на
Донбасі, а також вступники на скорочений термін навчання і до магістратури.
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Переважна більшість випускників освітнього рівня «бакалавр» подали
заяви до магістратури. Всього на денну форму на другий (магістерський) рівень
вищої освіти подано 789 заяв (із них з інших ЗВО – 58 осіб), на заочну форму –
734 заяви (95 осіб – з інших ЗВО). Зараховані на навчання за другим
(магістерським) рівнем освіти за державним замовленням 219 і за кошти
юридичних та фізичних осіб 258 вступників (денна форма навчання). На заочну
форму навчання вступили 356 абітурієнтів (17 за державним замовленням і 339
– за кошти юридичних та фізичних осіб).
Діяльність студентського самоврядування
Продовжується активна співпраця адміністрації університету з органами
студентського самоврядування. У звітному році проведено вже треті відкриті
таємні вибори органів студентського самоврядування, до яких долучилися
спостерігачі від різних громадських організацій та інших ЗВО (зокрема
Луцький національний технічний університет).
За ініціативи студентської ради університету внесено зміни до нормативної
документації, а саме:
− до Положення про студентське самоврядування Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського;
− до

Положення

про

студентський

гуртожиток

Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського;
− до Правил призначення стипендій у Миколаївському національному
університеті імені В. О. Сухомлинського;
− до Правил призначення стипендії у Коледжі Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського;
− до

Кодексу

академічної

доброчесності

науково-педагогічних

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

із

пріоритетних

напрямів

роботи

органів

самоврядування є організація виховної роботи серед студентів:

студентського
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− разом із спортивним клубом університету проведено змагання з
футзалу, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу, тенісу, бадмінтону,
шахів, шашок, легкої атлетики;
− разом із творчим центром «Естетика» проведено: змагання студентів
за Кубок ректора з КВК, Новий рік, свято 8 Березня, День захисника України,
ярмарки, факультетські Хелловіни, дні здоров’я, тощо.
Студентська рада університету бере активну участь у громадській
діяльності на міському рівні. Студенти зайняли призові місця у вокальному
конкурсі «PROдвижение-Voise», у конкурсі «Кращий студент України» в
Миколаївській області, у конкурсі на кубок КВК серед студентських команд м.
Миколаєва.
Студентський актив долучився до проведення благодійних акцій. Окрім
загальноміських заходів, проведено благодійний концерт на підтримку Юлії
Філіної (колишньої студентки), збір коштів для студента Гумена Миколи,
студента, потерпілого внаслідок нещасного випадку.
Талановитим студентам університету призначено стипендію голови
Миколаївської

обласної

державної

адміністрації,

голови

Миколаївської

обласної ради: Дума Максим (факультет економіки); Кривцов Артем (Коледж
МНУ імені В. О. Сухомлинського).
Стипендію міського голови для талановитих студентів, які навчаються у
вищих навчальних

закладах та професійно-технічних навчальних закладах

м. Миколаєва: Папкова Маргарита (факультет іноземної філології); Чернявська
Дар’я (факультет іноземної філології); Свердлов Кирило (Коледж МНУ імені
В. О. Сухомлинського).
На

запит

студентського

активу

представниками

Національного

антикорупційного бюро України проведено відкриту лекцію на тему «Студенти
проти корупції».
Продовжується традиція проведення щомісячних зустрічей студентського
активу з ректором, на яких розглядаються питання , пов’язані з навчально-
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виховним процесом, соціально-економічним захистом студентів, проживання у
гуртожитках тощо.
Фінансово-економічний стан і матеріально-технічна база закладу
Університет є складовою загальноукраїнської системи вищої освіти, яка
переходить на нову економічну модель розвитку. Запропонований фахівцями
МОН України проект Концепції реформування економічної діяльності у сфері
вищої освіти України розглянуто на розширеному засіданні ректорату.
Високоефективне і стійке фінансово-економічне становище університету
підтверджується відсутністю боргів по заробітній платі, стипендіях, повним
розрахунком за спожиті енергоносії.
Виконання загального фонду кошторису університету

№
з/п
1
2

3

4
5
6
7

Назва
показників
Заробітна плата
Нарахування на
заробітну плату
Продукти
харчування,
предмети,
матеріали, м’який
інвентар (сироти)
Оплата
комунальних
послуг
та
енергоносіїв
Стипендії
Інші
виплати
населенню
Капітальні
видатки
Усього
в тис. грн.

Затверджено
кошторисом
(тис. грн.) на
2017 р. 2018 р.
34946,2 33028,8

Надійшло
коштів
(тис. грн.)
2017 р. 2018 р.
34946,2 33028,8

Фактичні
видатки
(тис. грн.)
2017 р. 2018 р.
34946,2 33028,8

7657,9

7400,1

7657,9

7400,1

7657,9

7400,1

2725,8

2647,2

2725,8

2647,2

2725,8

2647,2

3339,1

4042,3

3339,1

4042,3

3339,1

4042,3

997,6

776,7

997,6

776,7

997,6

776,7

757,9

591,4

757,9

591,4

757,9

591,4

–

–

–

–

–

–

50424,5

48486,5

50424,5 48486,5

50424,5

48486,5
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Виконання загального фонду кошторису коледжу
№
з/п

1
2

3

4
5

Назва показників

Затверджено
кошторисом
(тис. грн.) на

Надійшло
коштів
(тис. грн.)

Фактичні
видатки
(тис. грн.)

2018 р.
2424,1

2018 р.
2424,1

2018 р.
2424,1

531,4

531,4

531,4

745,1

745,1

745,1

158,9

4042,3

4042,3

113,7
3973,2

113,7
3973,2

113,7
3973,2

Заробітна плата
Нарахування на заробітну
плату
Продукти харчування,
предмети, матеріали, м’який
інвентар (сироти)
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Інші виплати населенню
Усього в тис. грн.

Виплата академічних стипендій студентам університету та коледжу
виконана в обсязі 12792,8 грн.
Обсяг фінансування науково-дослідних тем за рахунок коштів Державного
бюджету в 2017 р. становив – 297,5 тис. грн..; у 2018 р. – 0.
Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету в 2018 р.
проводилася своєчасно та в повному обсязі.
Повернення кредитів, отриманих на поворотній основі з Державного
бюджету, становить 11,1 тис. грн. станом на 31.12.2018 р.
На 2017 р. затверджено кошторис по спецфонду – 43140,0 тис. грн., на
2018 р. – 49284,6 тис. грн. Нараховано доходів за 2017 р. – 26226,7 тис. грн., за
2018 р. – 26576,3 тис. грн. Надійшло коштів у 2017 р. – 25079,4 тис. грн., у
2018 р. – 28371,4 тис. грн.
Дебіторська, кредиторська заборгованість по спецфонду

Дебіторська заборгованість складає
(тис. грн.)
- розрахунки за навчання

Станом
на 01.01.2018
127,0
49,1

Станом
на 01.12.2018
224,4
119,5
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- розрахунки за гуртожиток
- розрахунки з постачальниками та
підрядниками
- розрахунки
за
іншими
операціями
Кредиторська
заборгованість
складає (тис. грн.)
- розрахунки за навчання
- розрахунки за гуртожиток
- розрахунки
за
іншими
операціями
- розрахунки з орендарями
- розрахунки з постачальниками та
підрядниками

4,1
61,8

3,7
89,0

12,0

12,2

4746,9

5400,8

3790,4
792,3
12,0

4481,3
901,8
12,2

2,0
150,2

0,4
5,1

Виконання кошторису загального фонду складає 100 %.
Формування річного кошторису, фінансування та статистичної звітності
проводиться на підставі доведених Міністерством освіти і науки України
лімітів та у встановлені строки.
Надходження від грантів та дарунків, благодійних внесків у 2018 р.
складають 640,4 тис. грн.
Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених
коштів становили 2926,9 тис. грн., у т. ч.: капітальні інвестиції, модернізація,
модифікація

(дообладнання,

реконструкція

основних

фондів),

оборотних активів університету – 2926,9 тис. грн.
Показники майнового стану університету станом на 31.12.2018 р.:
Нефінансові активи:
1)

основні засоби

54227,0 тис. грн.

-

первісна вартість

-

знос

106435,8 тис. грн. (66 %)

2)

нематеріальні активи

23,5 тис. грн.

160662,8 тис. грн.

Запаси станом на 31.12.2018 р. складають 1406,0 тис. грн.

приріст
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Згідно з укладеними договорами оренди нерухомого майна за 2018 р.
отримано доходів 13,4 тис. грн. Розрахунки орендаторів по сплаті за оренду
проводяться своєчасно.
Використання коштів направлено на придбання матеріалів для утримання
будівель і споруд.
Заборгованість по заробітній платі, стипендії та комунальним послугам за
загальним та спеціальним фондами відсутня. Видатки проведено в межах
затверджених лімітів.
Проведено конкурс бізнес-проектів розвитку навчальних структурних
підрозділів. Акцентовано на створенні умов для залучення додаткових коштів
за рахунок наукових досліджень, розширенні спектру платних послуг, участі у
грантових програмах тощо.

Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами
На виконання Указу Президента України № 401/2017 від 2 грудня 2017 р.
наказом університету № 180 від 01.06.2018 р. призначено відповідальну особу
для забезпечення супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
Укладено договір з ФОП Казмірчук П. А. № 132/08 від 27.08.2018 р. на
виконання проектно-кошторисної документації з об’єкту «Капітальний ремонт
гуртожитку № 1 МНУ ім. В. О. Сухомлинського за адресою: м. Миколаїв, вул.
Нікольська,

22-А».

Проектом

передбачено

облаштування

кімнати

для

проживання, кухні, душової кімнати та санвузла для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення.
Навчальний процес відбувається у 9-ти навчальних корпусах; студенти
проживають у трьох гуртожитках. Два навчальних корпуси (№ 6, 8) забезпечені
вільним доступом до приміщень; п’ять навчальних корпусів (№ 1, 2, 4, 9, 10) та
гуртожиток № 1 облаштовано пандусами.
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Дворові та прилеглі території навчальних корпусів облаштовані з’їздами
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ефективне управління майном
Проведено шість переговорних процедур закупівель на отримання
комунальних послуг на суму 9 165,6 тис. грн. За результатами виконання
договорів зекономлено 2 243,9 тис. грн. Проведено дві процедури відкритих
торгів на загальну суму 7 932,4 тис. грн., що дало можливість заощадити 368,4
тис. грн.
За показниками електронної системи публічних закупівель ProZorro
університет займає високі позиції (6-е місце) серед закладів вищої освіти
України ІІІ – IV рівня акредитації.
У 2018 р. університетом від Управління Державного архітектурнобудівельного контролю отримано Сертифікат, яким засвідчено відповідність
закінченого будівництвом об’єкта «Капітальний ремонт гуртожитку № 2
(влаштування

чоловічих

перепланування
вул. Дзержинського,

душових

санітарних
19.

приміщень

блоків)

Коригування»

за

на

1-му

адресою:

проектній

поверсі

та

м. Миколаїв,

документації

та

підтверджується його готовність до експлуатації.
Виготовлено

проектно-кошторисну

документацію

по

об’єкту

«Капітальний ремонт гуртожитку № 1 МНУ ім. В. О. Сухомлинського за
адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 22-А».
Виготовлено проектно-кошторисну документацію та затверджено Титулу
Міністерстві освіти і науки України на виконання проектно-вишукувальних
робіт для будівництва по об’єкту «Реконструкція будівлі навчального корпусу
№ 4 МНУ ім. В. О. Сухомлинського за адресою: вул. Нікольська, 24,
м. Миколаїв, Миколаївської області. Перший та другий пускові комплекси».
Замінено 102 кв. м. старих дерев’яних вікон на сучасні енергозберігаючі
металопластикові, встановлено датчики руху та енергозберігаюче освітлення в

34

коридорах навчального корпусу № 1. Проведено технічне обстеження
навчального корпусу № 12 за адресою: м. Миколаїв, вул. Бузника, 5. У 2018 р.
облаштовано Науково-методичний центр розвитку ідей В. О. Сухомлинського.
Запроваджено систему електронного обліку робочого часу співробітників
університету. Укладено більш ніж 300 господарських договорів, зокрема на:
охорону майна (тривожні кнопки, сигналізація), вивіз сміття, технічне
обслуговування систем пожежогасіння, заміри контурів заземлення, гідравлічні
випробування, технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії.

Вживання заходів щодо запобігання проявам корупції та хабарництва
Антикорупційний план роботи університету на 2018 р. розроблено
відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», Програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні, затвердженої
постановою КМУ від 29.04.2015 р. № 265. План цей виконано у повному обсязі.
Значна увага приділяється профілактиці правопорушень та запобіганню
проявам корупції і хабарництва. Видано накази: № 133 від 20.04.2018 р. «Про
запобігання посадових зловживань та хабарництва під час проведення літньої
екзаменаційної сесії та підсумкової атестації»; № 408 від 15.11.2018 р. «Про
запобігання посадових зловживань та хабарництва під час проведення зимової
екзаменаційної сесії та підсумкової атестації». З метою виявлення фактів
хабарництва та інших протиправних дій в університеті продовжена практика
опитування студентів денної та заочної форм навчання щодо виявлення фактів
зловживання

службовим

становищем

та

порушення

антикорупційного

законодавства співробітниками університету.
З метою недопущення правопорушень як з боку студентів, так і
професорсько-викладацького

складу

23.04.2018 р.,

до

початку

літньої

екзаменаційної сесії проведена лекція з питань запобігання корупції та
хабарництва, яку провів Кременцов А. В., прокурор Миколаївської обласної
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прокуратури. Студенти взяли активну участь у роботі за круглим столом «Я
маю право на освіту без корупції».
Відбулася зустріч викладачів і студентів з начальником відділу
прокуратури Миколаївської області А. В. Демідою, який розповів про
організацію діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
Проведена ознайомча екскурсія працівників університету до державної
установи «Миколаївський слідчий ізолятор».
Звернень про факти хабарництва та корупції в університет не надходило.
Перевірки університету
У звітному році відбулися такі перевірки діяльності університету:
1. Фонд соціального страхування України. Управління виконавчої
дирекції фонду в Миколаївській області (02.05.2018 р. – 11.05.2018 р.).
2.

Управління Держпраці у Миколаївській області (23.07.2018 р. –

03.08.2018 р.).
3. Головне Управління Пенсійного фонду України в Миколаївській
області (шість перевірок.).
4.

Служба

у

справах

дітей

адміністрації

Центрального

району

Миколаївської міської ради (05 листопада 2018 р.).
Результати перевірок показали, що порушень у діяльності університету
немає.
Проводиться профілактична робота щодо запобігання диверсійних та
терористичних актів, здійснюються заходи щодо своєчасного реагування на
загрозу виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення захисту студентів та
співробітників, а також посилення громадського порядку у навчальних
корпусах та гуртожитках. Затверджено «Інструкцію першочергових дій
співробітників, студентів і посадових осіб у разі загрози виникнення
терористичних або диверсійних загроз», «Правила поводження в разі виявлення
підозрілих вибухонебезпечних предметів», проведено відповідні тренування.
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Дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової
дисципліни, створення умов праці відповідно до нормативних актів,
додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю
Діяльність університету регламентується документами, до яких належить:
штатний розпис університету, правила внутрішнього трудового розпорядку,
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, Статут
університету.
Структура

університету

затверджена

на

конференції

трудового

колективу. Структурними підрозділами університету є сім факультетів, коледж,
двадцять вісім кафедр (із них 22 очолюють доктори наук, професори); діє також
психологічна

консультація

Центру

психологічної

служби,

Центр

комп’ютерного тестування, ТЦ «Естетика», наукова бібліотека, відділи та
служби, спортивно-оздоровчий табір «Моряна».
Структура закладу формується залежно від потреб навчально-виховного
процесу та з метою раціонального й ефективного використання коштів та
робочого

часу

працівників;

штатний

розпис

розробляється

в

межах

затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці.
Внутрішнім нормативним документом, на підставі якого організована
повсякденна діяльність структурних підрозділів, є Положення про структурний
підрозділ. Структурні підрозділи керуються законами України, наказами та
іншими нормативними актами МОН України, діють відповідно до Кодексу
законів про працю України.
Працівники приймаються на роботу на підставі трудового договору, який
оформлюється наказом ректора.
Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу на конкурсній
основі за контрактом. Порядок обрання та прийняття на роботу науковопедагогічних працівників затверджений вченою радою університету.
У 2018 р. обрано за конкурсом 7 науково-педагогічних працівників, із них
3 завідувачі кафедри, 2 декани, директор коледжу, директор бібліотеки.
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Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників»
№ 5067-VI від 05.07.2012 р. розроблено Положення та проведено атестацію
працівників

структурних

підрозділів

університету

(наказ

МНУ

імені

В. О. Сухомлинського № 358 від 09.10.2018 р.), за яким проведена атестація
всіх працівників університету, що дала змогу перевірити професійний рівень
працівників та відповідність їх займаній посаді.
Забезпечено виплату в повному обсязі надбавок за вислугу років та
допомоги

на

оздоровлення

під

час

відпусток

науково-педагогічним

працівникам, педагогічним працівникам та працівникам бібліотеки.
Військово-патріотичне виховання студентів
Робота з військово-патріотичного виховання виконується за Планом
наукової та науково-технічної діяльності університету з теми «Військовопатріотичного виховання молоді в освітньо - виховному просторі університету
(науковий керівник – дійсний член НАПН України Будак В.Д.) спільно з
Інститутом виховання НАПН України.
Науково-педагогічний персонал та студенти у 2018 р. взяли участь у
таких заходах:
-

у

змаганнях

серед

студентської

молоді

навчальних

закладів,

присвячених «Дню спорту» ІІ місце («Фізичне виховання. Захист Вітчизни»);
-

відвідування студентами кафедри військової підготовки семінару:

«Інклюзивні форми та методи навчання». Захід відбувся у бібліотеці імені
О. Гмирьова;
-

до Дня соборності України проведена акція та ярмарок «Благодійна

допомога на підтримку військовослужбовців, учасників ООС»;
-

до Дня виведення військ із республіки Афганістан та Дня визволення

м. Миколаєва від фашистських загарбників видана друга частина «Книга
пам’яті», присвячена учасникам Другої світової війни;
-

до Дня Прапора та Дня незалежності України проведено лекцію для

студентів І та ІІ років навчання на тему «27 років незалежної України»;
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-

відвідування

студентами

музею

історії

МНУ

ім.

В.О.

Сухомлинського;
-

в акції «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв Голодомору.

Волонтерська група «Відкрите серце» стала призером конкурсу в номінації
«Волонтер у сфері освіти та виховання»;
-

у конкурсі творчості до Дня військовослужбовців «Бойові фанфари»;

-

відкриття спартакіади серед студентів кафедри військової підготовки,

присвяченої до Дня визволення України;.
-

у проведенні Всеукраїнського флеш-мобу «Україна єдина»

Введення воєнного стану, нові загрози безпеці України породжує
необхідність визначення нових методів і способів військово-патріотичного
виховання молоді, що спрямоване на формування почуття патріотизму, любові
до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, виховання
громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів
України; формування готовності молоді до виконання завдань щодо захисту
Вітчизни.
Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну
таємницю відбувається відповідно до Законів України «Про державну
таємницю» та «Про інформацію»
Державною таємницею в університеті є роботи, пов’язані з організацією
та введенням секретного діловодства, листування з МОН України та
МО України.
Режимно-секретний відділ (далі – РСВ) здійснює свою діяльність
відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та вимог «Порядку
організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»,
затвердженого постановою КМУ від 18.12.2013 року № 939 (зі змінами).
Працівниками РСВ забезпечується контроль за дотриманням режиму
секретності в університеті, порядком доступу працівників університету, яким
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надано допуск до державної таємниці, до відомостей, що становлять державну
таємницю, проводиться перевірка відповідності форми наданого їм допуску до
державної таємниці, ступеня секретності відомостей, до яких надається доступ.
На основі вимог законодавства і проводяться заходи щодо охорони
державної таємниці під час виконання всіх видів секретних робіт. Начальник
РСВ проводить інструктаж з працівниками, яким надається допуск та доступ до
державної таємниці з метою запобігання порушення вимог законодавства у
сфері охорони державної таємниці.

Ректор

В. Д. Будак
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