
 

 

ПЛАН РОБОТИ  

ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ  

на 2020-2021 н.р. 
 

1.  
Про організацію навчального процесу в 

університеті на 2020-2021 н.р. 

серпень 

2020 
Мальцева І.А. 

2.  
Про організацію наукової та 

міжнародної діяльності у 2020-2021 р.  

серпень 

2020 
Москальова Л.Ю. 

3.  

Про навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників університету 

на 2020-2021 н.р. 

серпень 

2020 
Сопіна Я.В. 

4.  

Про порядок формування рейтингу 

щодо призначення академічних та 

соціальних стипендій здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання 

за освітнім ступенем «Бакалавр» та 

«Магістр» у 2020-2021 н.р. 

вересень 

2020 
Сопіна Я.В. 

5.  

Про призначення академічних стипендій 

на І семестр 2020-2021 н.р. студентам 

денної форми навчання за освітнім 

ступенем «Бакалавр» та «Магістр» на 

підставі конкурсного балу, отриманого 

під час вступу до університету в 2020-

2021 н.р.   

вересень 

2020 
Розумейко Л.С. 

6.  

Про результати вступної кампанії 

2020 р. в Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені 

Б. Хмельницького. 

серпень 

2020 
Дубяга С.М. 

7.  
Затвердження плану роботи Вченої ради 

університету на 2020 – 2021 н.р. 

вересень 

2020 
Шарова Т.М. 

8.  

Про рекомендацію до зарахування 

вступників до докторантури 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

вересень 

2020 
Долинна О.М. 

9.  

Про затвердження складу та плану 

роботи комісій Вченої ради на 2020-

2021 н.р. 

вересень 

2020 

Сегеда Н.А., 

Коноваленко Т.В. 

10.  
Конкурсні справи. Обрання за 

конкурсом на вакантні посади науково-

педагогічних працівників. 

вересень 

2020 
Шарова Т.М. 

11.  
Про пріоритетні напрямки наукової 

роботи в університеті. 

жовтень 

2020 
Москальова Л.Ю. 

12.  
Про використання в освітньому процесі 

засобів інформаційних технологій. 

листопад 

2020 
Наумук І.М. 

13.  
Про державну атестацію та базове 

фінансування наукової діяльності у 

листопад 

2020 
Москальова Л.Ю. 



 

закладах вищої освіти. 

14.  
Про виконання плану підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у 2019 році. 

листопад 

2020 
Федоренко О.М. 

15.  
Аналіз стану та перспективи 

удосконалення наукової роботи 

здобувачів вищої освіти в університеті. 

листопад 

2020 

Москальова Л.Ю. 

16.  
Звіт про роботу бібліотеки університету 

за 2020 н.р. та перспективи розвитку на 

2021 н.р. 

грудень 

2020 
Радіонова І.А. 

17.  
Звіт про роботу наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених. 

грудень 

2020 
Чорна В.В. 

18.  
Аналіз виконання плану видань 

наукової та навчально-методичної 

літератури 

грудень 

2020 
Федоренко О.М. 

19.  
Про результати роботи студентського 

самоврядування в університеті. 

грудень 

2020 
Муртазієв Е.Г. 

20.  
Звіт про міжнародну діяльність в 

університеті. 

грудень 

2020 
Аверіна К.С. 

21.  
Про рекомендацію осіб з числа 

студентів на іменні стипендії. 

січень 

2021 
Сопіна Я.В. 

22.  

Про затвердження ліміту стипендіатів, 

яким буде призначатися академічна 

стипендія за результатами І 

семестрового контролю 2020-2021 н.р. 

січень 

2021 
Разумейко Л.С. 

23.  
Про затвердження Правил прийому до 

університету у 2021 р. 

січень 

2021 

Дубяга С.М.,  

Долинна О.М. 

24.  

Звіти за проміжними науково-

дослідними роботами у 2020 році, що 

виконувалися за рахунок видатків 

загального фонду державного 

бюджету. 

січень 

2021 
Москальова Л.Ю. 

25.  
Про аналіз виконання плану видань 

наукової та навчально-методичної 

літератури. 

січень 

2021 
Федоренко О.М. 

26.  
Про рекомендацію випускників 2020 

року до вступу до аспірантури. 
січень 

2021 
Долинна О.М. 

27.  
Про підсумки фінансової діяльності за 

2020 рік та бюджет університету на 

2021. 

лютий 

2021 
Розумейко Л.С. 

28.  
Підсумки наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності університету за 

2020 рік.  

лютий 

2021 
Москальова Л.Ю. 

29.  Результати зимової екзаменаційної сесії. 
лютий 

2021 
Сопіна Я.В. 

30.  
Про підвищення рейтингових 

показників науково-педагогічних 

березень 

2021 

декани факультетів, 

директор інституту. 



 

працівників факультетів/інституту. 

31.  

Про організацію та проведення 

виховної роботи зі студентами, які 

мешкають у гуртожитку. 

березень 

2021 
Муртазієв Е.Г. 

32.  
Конкурсні справи. Обрання за 

конкурсом на вакантні посади науково-

педагогічних працівників. 

квітень 

2021 
Шарова Т.М. 

33.  
Результати роботи комісії Вченої ради з 

розвитку іншомовної освіти. 

квітень 

2021 
Коноваленко Т.В. 

34.  

Про стан та завдання подальшого 

підвищення публікаційної активності 

науково-педагогічних працівників 

університету. 

квітень 

2021 
Москальова Л.Ю. 

35.  

Конкурсні справи. Обрання за 

конкурсом на вакантні посади 

директорів та завідувачів кафедр 

університету. 

травень 

2021 
Шарова Т.М. 

36.  

Результати роботи комісії з 

експертизи якості освітніх програм 

спеціальностей 

травень 

2021 
Сегеда Н.А. 

37.  
Про затвердження додаткових програм 

до кандидатського іспиту. 

травень 

2021 
Долинна О.М. 

38.  
Про виконання плану підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у 2021 році. 

червень 

2021 
Федоренко О.М. 

39.  
Рекомендація випускників 2021 року до 

вступу до аспірантури. 

червень 

2021 
Долинна О.М. 

40.  

Про затвердження ліміту стипендіатів, 

яким буде призначатися академічна 

стипендія за результатами ІІ 

семестрового контролю 2020-2021 н.р. 

червень 

2021 
Розумейко Л.С. 

41.  
Звіт про результати роботи 

спеціалізованої вченої ради К18.053.01 

червень 

2021 
Максимов О.С. 

42.  
Про рекомендацію осіб з числа 

студентів на іменні стипендії. 

червень 

2021 
Сопіна Я.В. 

 


