
ПРОЄКТ 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

від 29.10.20 року, протокол № 5 

 

1.1. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

 

2.1. УХВАЛИЛИ: 

2.1.1. Включити до бюлетеня таємного голосування претендентів на 

заміщення вакантних посад: 

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. 

2.1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

1. Хромишев Віталій Олександрович – к.техн.н., доцент, декан хіміко-

біологічного факультету; 

2. Петренко Володимир Андрійович – к.екон.н., доцент, завідувач кафедри 

економіки, управління та адміністрування, куратор з економічних питань та 

стратегічного розвитку університету; 

3. Шарова Тетяна Михайлівна – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри 

української і зарубіжної літератури, секретар Вченої ради. 

 

3.1. УХВАЛИЛИ:  

3.1.1. Включити до бюлетеня таємного голосування претендентів на 

присвоєння вченого звання доцента: 

3.1.1.1 старшого викладача кафедри екології, загальної біології та 

раціонального природокористування Коваленко Дар’ю Володимирівну. 

3.2.1.1 старшого викладача кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи 

Єрмак Ганни Володимирівни; 

3.3.1.1 старшого викладача кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи 

Меркулової Наталі Володимирівни; 
3.4.1.1 старшого викладача кафедри інформатики і кібернетики Наумук 

Ірини Миколаївни; 
3.5.1.1 старшого викладача кафедри інформатики і кібернетики Прокоф’єва 

Євгена Геннадійовича. 

3.1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

1. Хромишев Віталій Олександрович – к.техн.н., доцент, декан хіміко-

біологічного факультету; 

2. Петренко Володимир Андрійович – к.екон.н., доцент, завідувач кафедри 

економіки, управління та адміністрування, куратор з економічних питань та 

стратегічного розвитку університету; 

3. Шарова Тетяна Михайлівна – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри 

української і зарубіжної літератури, секретар Вченої ради. 



4.1. УХВАЛИЛИ: 

4.1.1. Затвердити «Модель внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти», «Модель розподілу функціональних обов’язків структурних підрозділів у 

внутрішній системі забезпечення якості», «Модель системи професійного 

зростання науково-педагогічних працівників» та розмістити їх на відповідній 

сторінці офіційного сайту університету до 06.11.2020. 

4.1.2. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм забезпечити 

наповнення сторінок особистих кабінетів здобувачів освіти, гарантів ОП; 

презентувати на сторінках кафедр на офіційному сайті університету результати 

моніторингу та експертизи якості освіти за відповідними освітніми програмами до 

18.12.2020. 

4.1.3. Керівнику Центру моніторингу та експертизи якості освіти доц. 

ФАЛЬКО Н.М. з метою поширення позитивних практик та усунення негативних 

практик викладання, вивчення динаміки якості навчальних курсів та якості 

викладання до 18.12.2020: 

4.1.3.1. забезпечити здійснення моніторингу внутрішнього забезпечення 

якості освіти щодо: 

 забезпечення якості освітніх програм  

 забезпечення якості викладання та оцінювання  

 забезпечення якості результатів навчання  

 забезпечення якості робіт здобувачів. 

4.1.3.2. разом із головою Комісії вченої ради з експертизи якості 

ОП спеціальностей проф. СЕГЕДОЮ Н.А., керівником Центру по роботі з 

гарантами ОП доц. ГЛЕБОВОЮ Н.І. організувати перегляд та оновлення Googlе 

форми опитування щодо моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, 

розташованих на сторінці офіційного сайту університету до 13.11.2020. 

4.1.3.3. Організувати та провести круглий стіл з питань акредитації освітніх 

програм за участю експертів, науково-педагогічних працівників університету – 

членів ЕГ, ГЕР, гарантів ОП з метою обміну досвідом до 18.12.2020. 

4.1.2. Голові Комісії вченої ради з експертизи якості ОП спеціальностей 

проф. СЕГЕДІ Н.А., керівнику Центру по роботі з гарантами ОП доц. 

ГЛЕБОВІЙ Н.І. здійснити до 18.12.2020: 

4.1.2.1. опитування здобувачів освіти, стейкхолдерів та роботодавців щодо: 

 рівня задоволеності здобувачів вищої освіти наповненням навчальних 

планів; 

–  рівня задоволеності здобувачів вищої освіти якістю освітніх програм (у 

тому числі шляхом порівняння змісту освітніх програм із аналогічними 

програмами інших закладів вищої освіти), навчально-методичним забезпеченням 

освітніх програм, достатністю залучення стекхолдерів до освітнього процесу, 

доступності процедур вільного вибору освітніх компонентів, зарахування 

кредитів відповідно до програм академічної мобільності,  неформальної освіти; 

дотримання об’єктивності оцінювання під час екзаменів, заліків; прозорості 

вирішення конфліктних ситуацій; 

–  змісту навчальних планів (освітніх компонентів освітніх програм) із 

залученням випускників цієї освітньої програми. 

4.1.4. Результати оприлюднити на офіційному сайті університету. 



4.1.5. Результати моніторингу і опитування: 

4.1.5.1. обговорити на засіданнях кафедр із залученням стейкхолдерів, 

працедавців, представників студентського самоврядування, інших зацікавлених 

сторін до 24.12.2020.  

4.1.5.2. представити на засіданні Вченої ради університету до 29.01.2021.  

 
5.1. УХВАЛИЛИ: 

5.1.1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсного відбору при 

заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького (№308) у частині Додатку 4 (звіт НПП) 

– п.2.2., замінивши підпункт такими словами: «розробка силабусів з освітніх 

компонентів, що викладаються науково-педагогічним працівником» та у Додатку 

5 (перспективний план НПП) – п.1.2., замінивши підпункт такими словами: 

«розробка силабусів з освітніх компонентів, що викладаються науково-

педагогічним працівником». 

 

6.1. УХВАЛИЛИ: 

6.1.1. Затвердити індивідуальний план і тему дисертаційного дослідження 

докторантки: ЖИТНІК Тетяни Сергіївни. 011 – Освітні, педагогічні науки. Тема 

наукового дослідження: «Теоретико-методичні аспекти формування естетичної 

культури старших дошкільників засобами синтезу мистецтв в умовах 

позашкільної мистецької освіти». Науковий консультант: д.пед.н., професор 

Ляпунова В.А. 

6.1.2. Затвердити індивідуальний план і тему дисертаційного дослідження 

докторантки: МОСЯКОВОЇ Ірини Юліївни. 011 – Освітні, педагогічні науки. Тема 

наукового дослідження: «Теоретико-методологічні засади автономізації 

діяльності закладів позашкільної освіти в Україні». Науковий консультант: 

д.пед.н., професор Москальова Л.Ю. 

 

7.1. УХВАЛИЛИ: 

7.1.1. Затвердити Положення про організацію студентської наукової роботи 

здобувачів вищої освіти (освітній рівень: бакалавр. магістр) у новій редакції. 

 

8.1. УХВАЛИЛИ: 

8.1.1. Затвердити Положення про академічну доброчесність у новій редакції. 

9.1. УХВАЛИЛИ: 

9.1.1 Затвердити Кодекс академічної доброчесності. 

10.1. УХВАЛИЛИ:  

10.1.1 Затвердити Положення про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького. 

 

11.1. УХВАЛИЛИ: 



11.1.1. Рекомендувати до друку Науковий вісник Мелітопольського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (головний редактор 

Людмила Москальова). Том 1 (24). 2020.   

 

11.2. УХВАЛИЛИ: 

11.2.1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні проблеми 

моделювання». Випуск 20. Головний редактор – Ковальов Ю.М. (заступник гол. 

ред. Найдиш А.В.). Спеціальність 113 – Прикладна математика, категорія Б, 

наукове фахове видання. 

 

11.3. УХВАЛИЛИ: 

11.3.1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні проблеми 

моделювання». Випуск 21. Головний редактор – Ковальов Ю.М. (заступник гол. 

ред. Найдиш А.В.). Спеціальність 113 – Прикладна математика, категорія Б, 

наукове фахове видання. 

 

 

11.4. УХВАЛИЛИ: 

11.4.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «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 

В.М. 

Рецензенти:  

Іванова І.Б. – доктор філологічних наук, професор кафедри управління 

соціальними комунікаціями Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

Корнієнко С.І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних 

дисциплін Бердянського державного педагогічного університету.  

 

11.5. УХВАЛИЛИ: 

11.5.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «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 В.В. 

Рецензенти: 

Барбашова І.А. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

Бердянського державного педагогічного університету 

Ліпунович С.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки та методик навчання КЗ ВО «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. 

 

11.6. УХВАЛИЛИ: 



11.6.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «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 Т.В. 

Рецензенти: 

Білоусенко П.І. – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник Інституту української мови НАН України; 

Адамович А.Є. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету. 

 

11.7. УХВАЛИЛИ: 

11.7.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «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 Т.В. 

Рецензенти: 

Білоусенко П.І. – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник Інституту української мови НАН України; 

Адамович А.Є. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету. 

 

11.8. УХВАЛИЛИ: 

11.8.1. Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Кулаги Тетяни 

Олександрівни “Формування сучасного естрадного вокально-виконавського 

тезаурусу в учнів середнього підрівня початкової мистецької освіти” на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво). 

 (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) Дорошенко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук 

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

завідувач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

2) Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук (спеціальність 

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

академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 



11.8.2.Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кулаги Тетяни 

Олександрівни “Формування сучасного естрадного вокально-виконавського 

тезаурусу в учнів середнього підрівня початкової мистецької освіти” на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво). 

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): Білецька М.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Опонент (1): Дорошенко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

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

завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

11.8.3. 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 Кулаги Тетяни Олександрівни 

“Формування сучасного естрадного вокально-виконавського тезаурусу в учнів 

середнього підрівня початкової мистецької освіти” на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

 

11.9. УХВАЛИЛИ:  

11.9.1.Рекомендувати доктору педагогічних наук, професору Людмилі 

Москальовій подати документи на прийняття до Академії наук вищої школи 

України. 

 

11.10. УХВАЛИЛИ:  

11.10.1. Проректору із заочної форми навчання доценту 

АРАБАДЖИ О.С. директору інституту, доценту ФЕДОРОВІЙ О.В., деканам 

факультетів: доценту ХРОМИШЕВУ В.О., доценту ДОНЧЕНКО Л.М., доценту 

КОНОВАЛЕНКО Т.В., доценту ПЕТРЕНКУ В.А., завідувачу відділу 

аспірантури та докторантури, старшому викладачу ДОЛИННІЙ О.М., 

начальнику навчального відділу, доценту СОПІНІЙ Я.В., завідувачам кафедр у 

термін з 02.11.2020 по 15.11.2020 р.:  



11.10.1.2. Забезпечити організацію освітнього процесу в університеті у 

дистанційному режимі з використанням ресурсів сайту Центру освітніх 

дистанційних технологій.  

11.10.1.3. Здійснювати постійний контроль за проведенням навчальних 

занять у форматі відео-конференцій згідно з розкладом.  

11.10.2.  Директору Центру освітніх дистанційних технологій, старшому 

викладачу НАУМУК І.М. забезпечити технічну та консультативну підтримку 

проведення навчальних занять з використанням електронних ресурсів сайту 

Центру. 

11.10.3. Голові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, професору МАЛЬЦЕВІЙ І.А. подовжити щоденний 

моніторинг і контроль за виконанням протиепідемічних заходів та розвитку 

епідеміологічної ситуації у структурних підрозділах університету. 

 

 

Голова Вченої ради       А.М.Солоненко 


