
РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького  

від 18.11.2019 року, протокол №7 

 

2.1.УХВАЛИЛИ: 

2.1.1.Вважати Положення про заочну (дистанційну) форму навчання 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького (№212) таким, що втратило чинність. 

 

2.2.УХВАЛИЛИ: 

2.2.1.Затвердити Положення про заочну форму навчання Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у новій 

редакції. 

 

2.3. УХВАЛИЛИ: 

2.3.1. Вважати Положення про заочно-дистанційний відділ Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (№214) 

таким, що втратило чинність. 

 

2.4. УХВАЛИЛИ: 

2.4.1. Затвердити Положення про заочний відділ  Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

2.5. УХВАЛИЛИ: 

2.5.1. Затвердити Положення про Асоціацію випускників Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

2.6. УХВАЛИЛИ: 

2.6.1. Затвердити Положення про моніторинг працевлаштування випускників  

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

 

2.7. УХВАЛИЛИ: 

2.7.1. Вважати Положення про зоологічний музей Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (№74) 

таким, що втратило чинність. 

 

2.8. УХВАЛИЛИ: 

2.8.1. Затвердити Положення про зоологічний музей Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у новій 

редакції. 

 

 

 

 



2.9. УХВАЛИЛИ: 

2.9.1. Внести зміни до Положення про керівників проектних груп із 

розроблення освітніх програм та гарантів у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, а саме:  

2.9.2. Пункт 2.1. «Обов’язки керівників проектних груп із розроблення 

освітніх програм та гарантів освітніх програм» доповнити після абзацу 9: 

«здійснення моніторингу працевлаштування випускників університету, 

відстеження успішності їх подальшого кар’єрного зростання, 

конкурентоспроможності на ринку праці для покращення якості змісту освітньої 

програми». 

 

3.УХВАЛИЛИ: 

3.1. Подовжити термін дії спеціалізованої Вченої ради К 18.053.02 для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 05.01.01. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Скласти план публікаційної активності науково-педагогічних 

працівників в базах даних, що індексуються у наукометричних системах Scopus та 

або Web of Science. 

4.3. Структурним підрозділам запропонувати комерційні проекти, які можуть 

бути реалізовані у 2020-2021 н.р. 

4.4. Першому проректору МАЛЬЦЕВІЙ І.А. впровадити розподіл ставок на 

2020-2021 н.р відповідно до формули фінансування закладів вищої освіти. 

 

5.УХВАЛИЛИ: 

5.1. Підтримати кандидатуру 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). 

 

 

Голова Вченої ради       А.М.Солоненко 


