
ПРОЄКТ 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

від 28.08.20 року, протокол № 1 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Включити до бюлетеня таємного голосування претендентів на 

отримання вченого звання доцента: 

2.1.1. старшого викладача кафедри початкової освіти Чорну Вікторію 

Володимирівну 

2.2. Затвердити склад лічильної комісії: 

 Муртазієв Ернест Гафарович – к.пед.н., доцент кафедри математики і 

фізики, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською 

молоддю; 

 Денисенко Н.В. – к.філол.н., доцент кафедри германської філології; 
 Гуров Сергій Юрійович – к.пед.н., доцент кафедри англійської філології 

та методики англійської мови 
 

3.1.УХВАЛИЛИ: 

3.1.1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

1. Полякова Лариса Іванівна – к.істор.н., доцент кафедри історії, 

куратор з національно-патріотичного виховання; 

2. Найдиш Андрій Володимирович – д.техн.н., професор, завідувач 

кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, голова Комісії 

з питань наукової етики та запобігання академічного плагіату; 

3. Мілько Наталя Євгенівна – голова навчально-методичної ради 

університету. 

3.1.2. Рекомендувати професора кафедри історії, археології і філософії 

Троїцьку Олену Михайлівну на здобуття іменної стипендії Верховної Ради 

України для молодих учених – докторів наук у 2020 р. 

 

4.1. УХВАЛИЛИ:  

4.1.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.1.2. У роботі з питань організації навчального процесу в університеті 

на 2020-2021 н.р. орієнтуватись на наказ ректора 24/01-05 від 28.08.2020 р. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1.1. Скасувати Положення про організацію освітнього процесу в 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького (№ 327 від 23.09.2019 р.).  

 

 

 

 



5. УХВАЛИЛИ: 

5.2.1. Скасувати Положення про вільний вибір навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (№ 328 від 23.09.2019 р.). 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.3.1. Скасувати Положення про перезарахування навчальних дисциплін 

та визначення академічної різниці у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (№ 332 від 

04.10.2019 р.). 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.4.1. Скасувати Положення про освітню програму підготовки 

здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького (№ 378 від 03.04.2020 р.). 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.5.1. Скасувати Положення про гарантів освітніх програм у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького  (№ 382 від 03.04.2020 р.). 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.6.1. Скасувати 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.). 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1.1. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу в 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.2.1. Затвердити Положення про вільний вибір освітніх компонентів 

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.3.1. Затвердити Положення про перезарахування освітніх компонентів 

та визначення академічної різниці у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

 



6. УХВАЛИЛИ: 

6.4.1. Затвердити Положення про освітню програму підготовки 

здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.5.1. Затвердити Положення про гарантів освітніх програм у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.6.1. Затвердити Положення про відрахування, переривання навчання, 

переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1.1. Затвердити Положення про рейтингове оцінювання 

результативності професійної діяльності та професійної активності науково-

педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького у новій редакції. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.2.1. Затвердити Положення про підготовче відділення 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького у новій редакції. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.3.1. До Антикорупційної програми внести такі зміни: 

7.3.1.1. Ч 3 п. 3.2.3. викласти в такій редакції: 

До складу комісії входять: перший проректор Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, голова 

комісії, Уповноважений, декани факультетів, директор інституту, а також 

інші працівники, визначені ректором університету за погодженням з 

Уповноваженим. 

7.3.1.2. п 3.8. викласти в такій редакції: 

Для повідомлення працівниками Університету про факти порушення 

Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважений розміщує 

відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні ректорату 

Університету та на офіційному веб-сайті Університету.  

Така інформація повинна містити:  

 номер телефону для здійснення повідомлень : 0619-44-03-60 

rectorat@mdpu.org.ua 

 адреса електронної пошти для здійснення повідомлень  



 години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові 

повідомлення: 

 понеділок-четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

 п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 

 обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 

 Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення 

Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією порушень. Порядок ведення відповідного реєстру, затвердженого 

ректором Університету за поданням Уповноваженого. 

 Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти 

порушення цієї Антикорупційної програми, вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюється в положенні, 

затвердженому ректором за поданням Уповноваженого. 

7.3.1.3. У ч.4 п.5.5 після слів: «а також у разі надходження пропозиції 

подарунка…» добавити словами «… керівництво Університету…». 

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. На виконання п.7. ст.73 Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII 

“Про вищу освіту”  проіндексувати  вартість навчання  з 01.09.2020 року  

2,3,4 курсам та магістрам другого року навчання на офіційно визначений в 

2019 році індекс інфляції (104,1 %). 

 

9. УХВАЛИЛИ: 

9.1.1. Відповідно до Положення про планування та облік основних видів 

роботи науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького встановити 

мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження штатних 

науково-педагогічних працівників університету на 2020-2021 н.р. (із 

розрахунку на 1 ставку): 

 

Посада Мінімальний 

обсяг годин * 

Максимальний 

обсяг годин 

викладач-стажист 550 600 

асистент 540 600 

старший викладач 530 600 

старший викладач (кандидат наук) 520 600 

доцент (кандидат наук) 500 600 

Професор (доктор наук) 450 600 

завідувач кафедри  (доцент) 

завідувач кафедри  (професор) 

420 

400 

600 

600 

декан факультету, директор інституту 

(погодинно) 

 240 

* - із відповідним обґрунтуванням завідувача кафедри за вимогою 

 



 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.1.1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні 

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

заступник головного редактора Найдиш А.В. 

 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.2.1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні 

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

заступник головного редактора Найдиш А.В. 

 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.3.1. Рекомендувати до друку тези доповідей ХХІІ міжнародної 

конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання. 

 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.4.1. Надати творчу відпустку Дюжиковій Т.М. для написання 

підручника «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» у період з 

17 вересня 2020 р. по 17 грудня 2020 року терміном на три місяці. 

 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.5.1. Ліквідувати з 31.08.2020 року відділ з профорієнтаційної роботи. 

10.5.2. Ліквідувати з 31.08.2020 року інформаційно-обчислювальний 

центр.  

10.5.3. Перейменувати з 01.09.2020 року на природничо-географічному 

факультеті кафедру історії, археології і філософії на кафедру історії та 

археології. 

10.5.4. Призначити завідувачем кафедри історії та археології доцента 

ПОЛЯКОВУ Л.І. з 01.09.2020 року по 31.10.2019 року до проходження за 

конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. 

10.5.5. Створити з 01.09.2020 року на природничо-географічному 

факультеті кафедру філософії. 

10.5.6. Призначити завідувачем кафедри філософії професора 

ТРОЇЦЬКУ О.М. з 01.09.2020 року по 31.10.2019 року до проходження за 

конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. 

10.5.7. Перейменувати з 01.09.2020 року на хіміко-біологічному 

факультеті кафедру екологічної безпеки та раціонального 

природокористування на кафедру екології, загальної біології та 

раціонального природокористування. 



10.5.8. Призначити завідувачем кафедри екології, загальної біології та 

раціонального природокористування доцента ВОРОВКУ В.П. з 01.09.2020 

року на умовах укладеного раніше трудового договору (контракту). 

10.5.9. Створити з 01.09.2020 року центр по роботі з гарантами 

освітніх програм. 

10.5.10. Призначити директором центру по роботі з гарантами освітніх 

програм доцента ГЛЕБОВУ Н.І. з 01.09.2020 року. 

10.5.11. Створити з 01.09.2020 року центр IT-технологій і 

комп’ютерного дизайну з 01.09.2020 року. 

10.5.12. Призначити директором центру IT-технологій та 

комп’ютерного дизайну доцента ПАВЛЕНКА О.М. з 01.09.2020 року. 

10.5.13. Перейменувати з 01.09.2020 року відділ з організаційно-

виховної роботи зі студентською молоддю на відділ з організаційно-виховної 

роботи та професійної орієнтації молоді. 

10.5.14. Призначити начальником відділу з організаційно-виховної 

роботи та професійної орієнтації молоді МОЛОЖОН К.О. з 01.09.2020 

року. 

10.5.15. Затвердити з 01.09.2020 року оновлений кадровий склад 

центру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу:  

ФАЛЬКО Н.М. – керівник центру, 

ІГОЛЬНИКОВА Н.О. – фахівець центру, 

ГУЗЬ Н.В. – фахівець центру, 

ПОПЕНКО Я.В – фахівець центру, 

ХРОМИШЕВА О.О. – фахівець центру, 

ОГУЛЬЧАНСЬКА О.А. – фахівець центру, 

ГУРБИК Ю.Ю. – фахівець центру. 

 

 

Голова Вченої ради       А.М.Солоненко 

 


