
29.10.2020 р.                          14.00 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

1. Про роботу системи антиплагіат компанії Plagiat.pl.   

Доповідає: представник компанії  

Plagiat.pl  
 

2. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантні посади завідувачів 

та доцентів кафедр університету (8 хв.): 

2.1. завідувача кафедри історії та археології Полякової Лариси Іванівни; 

2.2. завідувача кафедри філософії Троїцької Олени Михайлівни; 

2.3. доцента кафедри історії та археології Жирякова Олександра 

Юрійовича; 

2.4. доцента кафедри історії та археології Ситника Олександера 

Миколайовича. 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

доцент Шарова Т.М. 

 

3. Про розгляд атестаційних справ. Представлення до вченого звання доцента 

(3 хв.): 

3.1. старшого викладача кафедри екології, загальної біології та 

раціонального природокористування Коваленко Дар’ї Володимирівни. 

3.2. старшого викладача кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи 

Єрмак Ганни Володимирівни; 

3.3. старшого викладача кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи 

Меркулової Наталі Володимирівни; 

3.4. старшого викладача кафедри інформатики і кібернетики Наумук 

Ірини Миколаївни; 

3.5. старшого викладача кафедри інформатики і кібернетики Прокофєва 

Євгена Геннадійовича. 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Шарова Т.М. 

 

4. Про інституціональні засади внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти 

Доповідає: перший проректор Мальцева І.А.,  

завідувач кафедри психології Фалько Н.М. 

4.1.Модель внутрішньої системи забезпечення якості освіти – Фалько Н.М. 

4.2.Модель розподілу функціональних обов’язків структурних підрозділів у 

внутрішній системі забезпечення якості  – Фалько Н.М. 

4.3.Номенклатура університету в структурі звітів самоаналізу якості освітніх 

програм – Фалько Н.М. 



4.4.Система професійного зростання науково-педагогічних працівників 

(модель) – Мальцева І.А. 

 

5. Про зміни до Порядку конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників університету (Порядок №308) (2 хв.). 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

доцент Шарова Т.М. 

 

6. Про затвердження теми дисертаційного дослідження та індивідуального 

плану докторантів І року навчання спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки 

– Житнік Тетяни Сергіївни та Мосякової Ірини Юліївни» (2 хв.). 

Доповідає: завідувач відділу аспірантури та докторантури  

Долинна О.М. 

 

7. Про затвердження Положення про організацію студентської наукової 

роботи здобувачів вищої освіти (освітній рівень: бакалавр. магістр) (3 хв.). 

Доповідає: голова робочої групи  

Станішевська Т.І. 

 

8. Про затвердження Положення про академічну доброчесність (3 хв.). 

Доповідає: голова Комісії з питань наукової етики та  

запобігання академічного плагіату 

Найдиш А.В. 

9. Про затвердження Кодексу академічної доброчесності (3 хв.). 

Доповідає: голова Комісії з питань наукової етики та  

запобігання академічного плагіату 

Найдиш А.В. 

10.  Про затвердження Положення про практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького.  

Доповідає: керівник практик в університеті  

Копилова Т.В. 

 

11. Різне (до 7 хв.). 

11.1. Про рекомендацію до друку Наукового вісника Мелітопольського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (головний редактор 

Людмила Москальова). Том 1 (24) 2020.   

 

11.2. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Сучасні 

проблеми моделювання». Випуск 20. Головний редактор – Ковальов Ю.М. 

(заступник год. ред. Найдиш А.В.). Спеціальність 113 – Прикладна математика, 

категорія Б, наукове фахове видання. 

 

11.3. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Сучасні 

проблеми моделювання». Випуск 21. Головний редактор – Ковальов Ю.М. 

(заступник год. ред. Найдиш А.В.). Спеціальність 113 – Прикладна математика, 

категорія Б, наукове фахове видання. 



Доповідає: проректор з наукової роботи  

Москальова Л.Ю. 

 

11.4. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Діалекти 

української мови» до курсу «Українська діалектологія з діалектологічною 

практикою» для здобувачів вищої освіти спеціальності Середня освіта. 

Українська мова і література. Автор: канд. філол. наук, доцент кафедри 

української мови Пачева Валентина Миколаївна. 

 

11.5. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Арт-

терапевтичні  вправи для дітей молодшого шкільного віку» до курсу «Комплекс 

тренінгових програм в умовах інклюзивного навчання» для здобувачів вищої 

освіти спеціальності Початкова освіта. Інклюзивна освіта. Автор: кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Чорна Вікторія 

Володимирівна. 

 

11.6. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Історія української 

літературної мови» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу магістратури 

спеціальності Середня освіта. Українська мова і література. Автор: кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови Сіроштан Тетяна 

Василівна. 

 

11.7. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Історична 

граматика української мови» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу магістратури 

спеціальності Середня освіта. Українська мова і література. Автор: кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови Сіроштан Тетяна 

Василівна. 

Доповідає: голова навчально-методичної ради університету 

Мілько Н.Є. 

 

11.8. Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії  Глебова Н.І. 
 

11.9.  Про рекомендацію доктора педагогічних наук, професора Людмили 

Москальової до членства у Академії наук вищої школи України (відділення 

педагогіки і психології). 

Доповідає: ректор університету Солоненко А.М. 

 

11.10. Про організацію освітнього процесу з використанням освітніх 

дистанційних технологій 

Доповідає: ректор університету Солоненко А.М. 

 

 

Вчений секретар               Т.М. Шарова 


