
28.08.2020 р.                          10.00 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

1.Привітання з нагоди отримання вченого звання професора: 

1.1. доктора філософських наук, професора кафедри історії, археології і 

філософії Троїцьку Олену Михайлівну. 

1.2 Привітання з нагоди отримання вченого звання доцента: 

1.2.1. кандидата філософських наук, доцента кафедри історії, археології і 

філософії Поправко Ольгу Вікторівну. 

1.2.2. кандидата географічних наук, доцента кафедри туризму, 

соціально-економічної географії та краєзнавства Топалову Олесю Іллівну. 

1.2.3. кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки і 

педагогічної майстерності Єрмак Юлію Іванівну. 

1.2.4. кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки та 

готельно-ресторанного бізнесу Біляєва Сергія Сергійовича 

Доповідає: ректор університету, 

Солоненко А.М. 

 

2. Про розгляд атестаційних справ. Представлення до вченого звання 

доцента: 

2.1. старшого викладача кафедри початкової освіти Чорної Вікторії 

Володимирівни. 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Шарова Т.М. 

 

3. Про подання претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної 

Ради України для молодих учених – докторів наук у 2020 році. 

Доповідає: проректор з наукової роботи, 

професор  Москальова Л.Ю. 

 

4. Про організацію навчального процесу в університеті на 2020-2021 н.р.          

Доповідає: перший проректор Мальцева І.А 

проректор з наукової роботи, професор Москальова Л.Ю. 

проректор заочного відділення Арабаджи О.С. 

начальник навчального відділу Сопіна Я.В. 

 

5. Про скасування Положень, які втратили чинність у зв’язку з 

прийняттям нових (до 15 хв.): 

5.1. Положення про організацію освітнього процесу в Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (№ 

327 від 23.09.2019 р.).  



5.2. Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами 

вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького  (№ 328 від 23.09.2019 р.). 

5.3. Положення про перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (№ 332 від 

04.10.2019 р.). 

5.4. Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої 

освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького (№ 378 від 03.04.2020 р.). 

5.5. Положення про гарантів освітніх програм у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького  

(№ 382 від 03.04.2020 р.). 

5.6. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького та зміни до нього 

(№ 200 від 01.10.2015 р.). 

Доповідає: начальник навчального відділу   

Сопіна Я.В. 

 

6. Про затвердження Положень в університеті: 

6.1. Положення про організацію освітнього процесу в Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

6.2. Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами 

вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

6.3. Положення про перезарахування освітніх компонентів та визначення 

академічної різниці у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького. 

6.4. Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої 

освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького. 

6.5. Положення про гарантів освітніх програм у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

6.6. Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і 

поновлення здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

 

Доповідає: начальник навчального відділу   

Сопіна Я.В. 

 

7. Про затвердження Положень у новій редакції в університеті: 

7.1. Положення про рейтингове оцінювання результативності 

професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних 

працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького.  



Доповідає: голова робочої групи,  

д.пед.н., проф. Сегеда Н.А. 

 

7.2. Положення про підготовче відділення Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Доповідає: завідувач підготовчого відділення 

Прокоф’єва О.А. 

 

7.3. Зміни до Антикорупційної програми 

Доповідає: провідний юрисконсульт  

Коноплянко О.А.  

 

8. Про підвищення вартості навчання в МДПУ імені Богдана 

Хмельницького у 2020-2021 навчальному році. 

Доповідає: заступник головного бухгалтера 

 Шевченко Т.К. 
 

9. Про планування навчального навантаження на кафедрах університету 

на 2020-2021 н.р. 

Доповідає: начальник навчального відділу  Сопіна Я.В. 

 

10. Різне. 

10.1. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Сучасні 

проблеми моделювання. Випуск 18. Головний редактор: Ковалев Ю.М., 

заступник головного редактора – Найдиш А.В. 

10.2. Про рекомендацію до друку збірник наукових праць «Сучасні 

проблеми моделювання. Випуск 19. Головний редактор: Ковалев Ю.М., 

заступник головного редактора – Найдиш А.В. 

10.3. Про рекомендацію до друку тез доповідей ХХІІ міжнародної 

конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». 

Доповідає: проректор з наукової роботи, 

професор  Москальова Л.Ю. 

 

10.4. Про надання творчої відпустки Дюжиковій Т.М. для написання 

підручника «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».  

Доповідає: ректор університету, 

професор Солоненко А.М. 

 

10.5. Про реорганізацію структурних підрозділів університету. 

Доповідає: ректор університету, 

професор Солоненко А.М. 

 

Вчений секретар               Т.М. Шарова 


