
29.09.2020 р.                           14.30 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

1. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантні посади директорів та 

завідувачів кафедр університету (8 хв.): 

1.1. завідувача кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Максимова 

Олександра Сергійовича; 

1.2. завідувача кафедри іноземних мов Музі Євгена Михайловича; 

1.3. завідувача кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Єрмак Юлії 

Іванівни. 

 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

доцент Шарова Т.М. 

 

2. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів, 

доцентів хіміко-біологічного, природничо-географічного, філологічного факультету.  

(до 18 хв.): 

2.1.доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин  Горної Оксани 

Іванівни; 
2.2.  доцента кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Пюрко Ольги 

Євгенівни; 
2.3. доцента кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Вельчевої 

Людмили Григорівни; 
2.4. доцента кафедри екологічної безпеки та раціонального 

природокористування  Халімана Ігоря Олексійовича; 

2.5. доцента кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Шевчук Тетяни 

Олександрівни; 

2.6. доцента кафедри права Пайди Юрія Юрійовича; 

2.7. професора кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних 

дисциплін Білогур Влади Євгенівни; 

2.8. доцента кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства 

Донець Ірини Анатоліївни; 

2.9. доцента кафедри соціально-економічної географії та краєзнавства 

Топалової Олесі Іллівни; 

2.10. доцента кафедри української мови Мінкової Ольги Федорівни; 

2.11. доцента кафедри української мови Єрмоленко Світлани Іванівни; 

2.12. доцента кафедри української мови Пачевої Валентини Миколаївни; 

2.13. доцента кафедри української мови Коваль Оксани Володимирівни; 

2.14. доцента кафедри української мови Волкової Ірини Вікторівни; 

2.15. доцента кафедри української і зарубіжної літератури Шарова Сергія 

Володимировича. 



 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

доцент Шарова Т.М. 

 

3. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів 

Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти та 

факультету інформатики, математики та економіки  (до 18 хв.): 

3.1. доцента кафедри психології Гузь Наталії Василівни; 

3.2. доцента кафедри психології Кобильник Лілії Миколаївни; 

3.3. старшого викладача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Зайченко Наталії Іванівни; 

3.4. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Приладишевої 

Лідії Миколаївни; 

3.5. доцента кафедри початкової освіти Гузя Володимира Васильовича; 

3.6. доцента кафедри іноземних мов  Калужської Лілії Олегівни; 

3.7. доцента кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії 

Василенко Людмили Михайлівни; 

3.8. доцента кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії 

Панченко Галини Павлівни; 

3.9. професора кафедри інформатики і кібернетики Єремєєва Володимира 

Сергійовича; 
3.10. доцента кафедри математики і фізики Бєльчева Павла Васильовича; 

3.11. професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій 

Балюби Івана Григоровича; 
3.12. професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій 

Пахаренка Валерія Олександровича; 
3.13. доцента кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Біляєва 

Сергія Сергійовича;   
3.14. професора кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Коробченко 

Ангеліни Анатоліївни; 
3.15. професора кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Окси Миколи 

Миколайовича; 

3.16. доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Попелешко Юлії 

Іванівни; 

3.17. доцента кафедри соціології Ідрісова Бахтіяра. 

 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

доцент Шарова Т.М. 

 

4. Про затвердження висновку комісії з визнання іноземних документів про 

освіту в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького. 

Доповідає: начальник міжнародного відділу  



Аверіна К.С. 
 

5. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктор філософії з метою надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспірантки 4 року 

навчання Кулаги Тетяни Іванівни. 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти  

ступеня доктора філософії Глєбова Н.І. 

 

6. Про звіт щодо результатів навчання докторанта Шарова С.В. 

Доповідає: завідуюча відділом аспірантури та докторантури  

Долинна О.М. 

 

7. Про уточнення тем дисертаційних робіт аспірантів Атаманчука О.М., 

Кулаги Т.О., Таблер Т.І., Балути В.С. 

Доповідає: завідуюча відділом аспірантури та докторантури  

Долинна О.М. 
 

8. Про рекомендацію до зарахування вступників до докторантури 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Доповідає: завідуюча відділом аспірантури та докторантури  

Долинна О.М. 
 

9. Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями). 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти  

ступеня доктора філософії Глєбова Н.І. 

 

10. Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти  

ступеня доктора філософії Глєбова Н.І. 
 

 

Вчений секретар               Т.М. Шарова 


