
ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

від 29.09.2020 року, протокол № 3 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

1.1.1. завідувача кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Максимова 

Олександра Сергійовича на 1,0 ст. терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

«За» – 34        «Проти» – 1          «Утримались» – 0 

 

1.2. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

1.2.1. завідувача кафедри германської філології завідувача кафедри 

іноземних мов Музю Євгена Михайловича на 1,0 ст. терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

«За» – 35     «Проти» – 1     «Утримались» – 0 

1.3. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

1.3.1. завідувача кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Єрмак 

Юлію Іванівну на 1,0 ст. терміном на 5 років. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.1.1. доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин  Горну 

Оксану Іванівну  на 0,4 ст. терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 33       «Проти» – 3          «Утримались» – 0 

 

2.2. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.2.1. доцента кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Пюрко 

Ольгу Євгенівну на 0.4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 35        «Проти» – 1          «Утримались» – 0 

 

2.3. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.3.1. доцента кафедри  ботаніки і садово-паркового господарства 

Вельчеву Людмилу Григорівну на 0.4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 34        «Проти» – 2        «Утримались» – 0 

 

2.4. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.4.1. доцента кафедри екологічної безпеки та раціонального 

природокористування  Халімана Ігоря Олексійовича на 0,4 терміном на 3 

роки. 

Результати голосування: 



«За» – 31      «Проти» – 5          «Утримались» – 0 

 

2.5. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.5.1. доцента кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Шевчук 

Тетяну Олександрівну на 0,4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 36      «Проти» – 0          «Утримались» – 0 

 

2.6. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.6.1. доцента кафедри права Пайду Юрія Юрійовича на 1,0 ставки 

терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 33        «Проти» –1          «Утримались» –0     «Недійсний» - 2 

 

2.7. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.7.1. професора кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спортивних дисциплін Білогур Владу Євгенівну на 1,0 ставку терміном на 3 

роки. 

Результати голосування: 

«За» – 35        «Проти» – 1         «Утримались» – 0 

 

2.8. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.8.1.доцента кафедри туризму, соціально-економічної географії та 

краєзнавства Донець Ірину Анатоліївну на 0.4 ст. терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 36       «Проти» – 0          «Утримались» – 0 

 

2.9. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.9.1. доцента кафедри туризму, соціально-економічної географії та 

краєзнавства Топалову Олесю Іллівну на 0,4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 35        «Проти» – 1          «Утримались» – 0 

 

2.10. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.10.1. доцента кафедри української мови Мінкову Ольгу Федорівну на 0.4 

ставки терміном на 2 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 34      «Проти» – 2          «Утримались» – 0 

 

2.11. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.11.1. доцента кафедри української мови Єрмоленко Світлану Іванівну на 

0.4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 36        «Проти» – 0          «Утримались» – 0 

 

2.12. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  



2.12.1. доцента кафедри української мови Пачеву Валентину Миколаївну 

на 0.4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 34        «Проти» – 2         «Утримались» – 0 

 

2.13. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.13.1. доцента кафедри української мови Коваль Оксану Володимирівну 

на 0.4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 33        «Проти» – 3        «Утримались» – 0 

 

2.14. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.14.1. доцента кафедри української мови Волкової Ірини Вікторівни на 

0.4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 34        «Проти» – 2          «Утримались» – 0 

 

2.15. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

2.15.1 доцента кафедри української і зарубіжної літератури Шарова Сергія 

Володимировича на 0.4 ставки терміном на 3 роки.  

Результати голосування: 

«За» – 32        «Проти» – 3         «Утримались» – 1 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

3.1.1. доцента кафедри психології Гузь Наталію Василівну на 0.4. ставки 

терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 35      «Проти» – 1        «Утримались» – 0 

 

3.2. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.2.1. доцента кафедри психології Кобильник Лілію Миколаївну на 0,4 

ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 35      «Проти» – 1          «Утримались» – 0 

 

3.3. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.3.1. старшого викладача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Зайченко Наталію Іванівну на 0.45 ставки терміном на 2 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 35      «Проти» – 1          «Утримались» – 0 

 

3.4. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.4.1 доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Приладишеву 

Лідію Миколаївну на 0,4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 



«За» – 34      «Проти» – 2          «Утримались» – 0 

 

3.5. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.5.1. доцента кафедри початкової освіти Гузя Володимира Васильовича 

на 0,4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 34      «Проти» – 2         «Утримались» – 0 

 

3.6. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.6.1. доцента кафедри іноземних мов  Калужську Лілію Олегівну на 0,4 

ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 36        «Проти» – 0          «Утримались» – 0 

 

3.7. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.7.1. доцента кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії 

Василенко Людмилу Михайлівну на 0,4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 36        «Проти» – 0          «Утримались» – 0 

 

3.8. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.8.1. доцента кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії 

Панченко Галину Павлівну на 0.4. ставки терміном на 1 рік. 

Результати голосування: 

«За» – 36        «Проти» – 0          «Утримались» – 0 

 

3.9. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.9.1. професора кафедри інформатики і кібернетики Єремєєва 

Володимира Сергійовича на 0.35 ставки терміном на 2 роки.  

Результати голосування: 

«За» – 33        «Проти» – 2         «Утримались» – 0 

 

3.10. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.10.1 доцента кафедри математики і фізики Бєльчева Павла Васильовича 

на 0.5 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 32       «Проти» – 3         «Утримались» – 0 

 

3.11. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.11.1 професора кафедри прикладної математики та інформаційних 

технологій Балюбу Івана Григоровича на 0,35 терміном на 1 рік. 

Результати голосування: 

«За» – 34        «Проти» – 2         «Утримались» – 0 

 

 

 



3.12. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.12.1 професора кафедри прикладної математики та інформаційних 

технологій Пахаренка Валерія Олександровича на 0,35 терміном  на 1 рік.  

Результати голосування: 

«За» – 33        «Проти» – 3         «Утримались» – 0 

 

3.13. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.13.1 доцента кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу 

Біляєва Сергія Сергійовича на 0,4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 33        «Проти» – 3         «Утримались» – 0 

 

3.14. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.14.1 професора кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 

Коробченко Ангеліну Анатоліївну на 0,35 терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 32    «Проти» – 4           «Утримались» – 0 

 

3.15. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.15.1 професора кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Оксу 

Миколу Миколайовича на 0,35 терміном на 2 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 33        «Проти» – 3          «Утримались» – 0 

 

3.16. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.16.1 доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Попелешко 

Юлію Іванівну на 0.4 ставки терміном на 3 роки. 

Результати голосування: 

«За» – 34       «Проти» – 2        «Утримались» – 0 

 

3.17. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

3.17.1 доцента кафедри соціології Ідрісова Бахтіяра на 0,4 ставки 

терміном на 1 рік.  

Результати голосування: 

«За» – 33     «Проти» – 2   «Утримались» – 0  «Недійсний» - 1 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Прийняти висновок засідання комісії з визнання іноземних 

документів про освіту в Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького та визнати довідку про освіту 

серії А №1824313 від 16.07.2019 року видану Міністерством освіти Республіки 

Білорусь, громадянки Російської Федерації Сушко Ірени з подальшою 

реєстрацією документу в ДП «Інформаційно-іміджевий центр». 

 

 

 



5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити кандидатури рецензентів та кафедри, на базі якої пройде 

фаховий семінар з метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації 

– Василенко Людмилу Михайлівну, доктора педагогічних наук, доцента; 

– Білецьку Марину Валентинівну, кандидата педагогічних наук, доцента  

для проведення попередньої експертизи дисертації  Кулаги Тетяни Іванівни зі 

спеціальності 014 – Середня освіта. 

Фаховий семінар провести на базі кафедри теорії і методики музичної 

освіти та хореографії. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити звіт щодо результатів роботи над дисертацією на 

здобуття наукового ступеня доктора наук Шарова Сергія Володимировича з 

фаху 011 Освітні, педагогічні науки в період перебування в докторантурі. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити теми дисертаційних досліджень наступних аспірантів: 

7.1.1. Атаманчука Олександра Михайловича з фаху 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями) в уточненому формулюванні: «Формування 

дидактичної компетентності майбутніх учителів математики у фаховій 

підготовці». 

7.1.2. Кулаги Тетяни Олександрівни з фаху 014 Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями) в уточненому формулюванні: «Формування 

естрадного вокально-виконавського тезаурусу учнів середнього підрівня 

початкової мистецької освіти». 

7.1.3. Таблер Тетяни Іванівни з фаху 011 Освітні, педагогічні науки в 

уточненому формулюванні: «Методика використання комп’ютерних засобів 

навчання математики учнів гімназії». 

7.1.4. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача Балути 

В.С. з фаху 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти в уточненому 

формулюванні: «Формування андрагогічної компетентності майбутніх 

учителів інформатики у процесі професійної підготовки на магістерському 

рівні вищої освіти». Для завершення дисертаційного дослідження призначити 

науковим керівником к.пед.н. Наумук І.М. 

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Зарахувати до докторантури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за рахунок фізичних 

та юридичних осіб на спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки:  

Мосякову Ірину Юльївну, к.пед.н.  

Науковим консультантом призначити – д.пед.н., професора Москальову 

Л.Ю. 

 



9. УХВАЛИЛИ: 

9.1. Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Колоніної Людмили 

Геннадіївни “Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента в 

процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва” на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

предметними спеціалізаціями). 

 (штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького): 

1) Ляпунову Валентину Анатоліївну, доктора педагогічних наук 

(спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), доцента, 

завідувача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

– та опонентів: 

1) Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук 

(спеціальність – 13.00.04 теорія і методика професійної освіти), 

професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди. 

2) Смаковський Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук 

(спеціальність – 13.00.04 теорія і методика професійної освіти), доцент 

кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін 

Бердянського державного педагогічного університету. 

9.2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 

Колоніної Людмили Геннадіївни “Формування індивідуальної освітньої 

траєкторії студента в процесі професійної підготовки вчителя музичного 

мистецтва” на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 

Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями). 

Голова ради: Ляпунова Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Рецензент (1): Василенко Л.М., доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Рецензент (2): Червонська Л.М.,  кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Опонент (1): Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 



Опонент (2):  Смаковський Юрій Васильович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін 

Бердянського державного педагогічного університету. 

9.3. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Колоніної Людмили Геннадіївни 

“Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента в процесі 

професійної підготовки вчителя музичного мистецтва” на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за предметними 

спеціалізаціями). 

 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.1. Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Маковського Дениса 

Олексійовича «Методика формування здатності до розуміння музики в учнів 

початкової школи на уроках мистецтва» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями). 

 (штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького): 

1) Ляпунову Валентину Анатоліївну, доктора педагогічних наук 

(спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), доцента, 

завідувача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

– та опонентів: 

Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук 

(спеціальність – 13.00.04 теорія і методика професійної освіти), професор, 

завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук (спеціальність – 

13.00.02 теорія та методика навчання музики), доцент, завідувач кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

10.2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 

Маковського Дениса Олексійовича «Методика формування здатності до 

розуміння музики в учнів початкової школи на уроках мистецтва» на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями). 

Голова ради: Ляпунова Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 



Рецензент (1): Василенко Л.М., доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Рецензент (2): Шевченко Ю.М,  кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького.  

Опонент (1): Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

Опонент (2):  Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. 

10.3. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Маковського Дениса Олексійовича 

«Методика формування здатності до розуміння музики в учнів початкової 

школи на уроках мистецтва» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). 

 

 

Голова Вченої ради                            А.М.Солоненко  


