
18.11.2019 р.                           14.30 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

1. Про розгляд атестаційних справ. Представлення до вченого звання доцента: 

1.1. старшого викладача кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу 

Біляєва Сергія Сергійовича (5 хв.). 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Шарова Т.М. 

 

2. Про скасування та затвердження Положень в університеті (5 хв.): 

2.1. Скасування Положення про заочну (дистанційну) форму навчання 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького (№212). 

2.2. Затвердження Положення про заочну форму навчання Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

2.3. Скасування Положення про заочно-дистанційний відділ Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (№214). 

2.4. Затвердження Положення про заочний відділ  Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

2.5. Затвердження Положення про Асоціацію випускників Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

2.6. Затвердження Положення про моніторинг працевлаштування 

випускників  Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

Доповідає: проректор заочного відділення  

Арабаджи О.С. 

 

2.7. Скасування Положення про зоологічний музей Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (№74). 

2.8. Затвердження Положення про зоологічний музей Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Доповідає: інженер азово-чорноморської орнітологічної  

станції Белашков І.Д. 

 

2.9. Внесення доповнень до Положення про керівників проектних груп із 

розроблення освітніх програм та гарантів освітніх програм у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (№278) (5 

хв.). 

Доповідає: начальник навчального відділу  

       Сопіна Я.В.  

 



3. Про подовження терміну дії спеціалізованої Вченої ради К 18.053.02 для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 

05.01.01. 

Доповідає: голова спеціалізованої ради,  

професор Найдиш А.В. 

 

4. Про розподіл фінансування ЗВО у 2020 р. 

Доповідає: голова Вченої ради,  

ректор університету Солоненко А.М. 

5. Різне. 

5.1. Про підтримку кандидатури доктора педагогічних наук, професора, 

заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Бердянського державного 

педагогічного університету Ігоря БОГДАНОВА щодо обрання членом-

кореспондентом Національної академії педагогічних наук України (відділення 

загальної середньої освіти). 

Доповідає: голова Вченої ради,  

ректор університету Солоненко А.М. 

 

     Вчений секретар                  Т.М. Шарова 


