
ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

від 10.09.2020 року, протокол № 2 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Зарахувати до докторантури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за рахунок 

державного бюджету: на спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки – 

Житнік Тетяну Сергіївну, к.пед.н, старшого викладача. Науковим 

консультантом призначити – д.пед.н., доцента Ляпунову В.А. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Визначити  ліміт стипендіатів, які зараховані на перший рік 

навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися 

академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час 

вступу до Університету – однаковий для всіх факультетів (інституту), 

курсів та спеціальностей (напрям підготовки) у розмірі 45%. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Взяти за основу план роботи Вченої ради університету на 2020-

2021 н.р. у представленій редакції. 

 

4.УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити навчальні плани першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за скороченим терміном навчання: 

- Спеціальність 024 Хореографія Освітня програма «Хореографія». 

- Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітня 

програма «Середня освіта. Музичне мистецтво». 

- Спеціальність 013 Початкова освіта. Освітні програми «Початкова 

освіта. Інклюзивна освіта», «Початкова освіта. Іноземна мова». 

- Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія). Освітні програми 

«Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)», «Середня освіта. 

Географія. Біологія». 

- 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма 

«Середня освіта. Фізична культура» 

- Спеціальність 101 Екологія. Освітня програма «Управління станом і 

якістю довкілля». 

-  Спеціальність 205 Лісове господарство. Освітня програма «Лісове 

господарство. Парковпорядкування». 

- Спеціальність 206 Садово-паркове господарство. Освітня програма 

«Садово-паркове господарство. Лісівництво». 



- Спеціальність 051 Економіка. Освітня програма «Економіка та 

бізнес». 

- Спеціальність 073 Менеджмент. Освітня програма «Менеджмент 

підприємств і організацій». 

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)). 

Освітня програма «Середня освіта. Мова і література (англійська, 

німецька), перша - англійська». 

 

5.УХВАЛИЛИ: 

5.1. Підтримати претендентів на здобуття стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених Варіну Г. Б. – ст. викл. кафедри 

психології ННІ СПМО; Германову Д. О. – аспірантку кафедри теорії і 

методики музичної освіти та хореографії ННІ СПМО. 

 

6.УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

Голова Вченої ради                            А.М.Солоненко  


