
РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

від 12.11.20 року, протокол № 6 

 

1.1. УХВАЛИЛИ: 

1.1.1. Включити до бюлетеня таємного голосування претендентів на 

заміщення вакантних посад: 

1.1. завідувача кафедри математики і фізики Муртазієва Ернеста 

Гафаровича; 
1.2. завідувача кафедри управління та адміністрування Павленка 

Олександра Михайловича; 

1.3. завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спортивних дисциплін Проценка Андрія Анатолійовича 

 

1.1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

1. Подорожний Сергій Миколайович – к.б.н., доцент, завідувач 

кафедри ботаніки і садово-паркового господарства; 

2. Білецька Марина Валентинівна – к.пед.н., доцент, завідувач 

кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради; 

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

української і зарубіжної літератури, секретар Вченої ради. 

 

1.1.3 На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду: 

1.1.3.1. завідувача кафедри  математики і фізики Муртазієва Ернеста 

Гафаровича на 1,0 ст. терміном на 5 років; 

1.1.3.2. завідувача кафедри управління та адміністрування Павленка 

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

1.1.3.3. завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спортивних дисциплін Проценка Андрія Анатолійовича на 1,0 ст. терміном 

на 5 років. 

 

2.1. УХВАЛИЛИ:  

2.1.1. Освітній процес в університеті здійснювати в дистанційному 

режимі відповідно до затверджених графіків освітнього процесу та розкладів 

навчальних занять. 

2.1.2. Проректору із заочної форми навчання АРАБАДЖИ О.С., 

директору інституту ФЕДОРОВІЙ О.В.,  деканам факультетів 

ДОНЧЕНКО Л.М., ХРОМИШЕВУ В.О., КОНОВАЛЕНКО Т.В., 

ПЕТРЕНКУ В.А., завідувачу відділом аспірантури та докторантури 

ДОЛИННІЙ О.М., завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм 

забезпечити і контролювати проведення навчальних занять зі здобувачами 

вищої освіти у дистанційному режимі із використанням ресурсів сайту 

Центру освітніх дистанційних технологій. 



2.1.3. Директору  Центру ІТ та комп’ютерного дизайну 

ПАВЛЕНКУ О.М., директору Центру освітніх дистанційних технологій 

НАУМУК І.М. забезпечити безперервну роботу сервера електронних 

ресурсів університету. 

2.1.4. Проректору із заочної форми навчання АРАБАДЖИ О.С., 

директору інституту ФЕДОРОВІЙ О.В.,  деканам факультетів 

ДОНЧЕНКО Л.М., ХРОМИШЕВУ В.О., КОНОВАЛЕНКО Т.В., 

ПЕТРЕНКУ В.А., завідувачу відділом аспірантури та докторантури 

ДОЛИННІЙ О.М., завідувачам кафедр затвердити для навчально-

допоміжного персоналу гнучкий графік роботи із дотриманням 

протиепідемічних заходів та здійснювати контроль за якістю виконання 

навчально-допоміжним персоналом своїх посадових обов’язків. 

2.1.5. За деканатом філологічного факультету, директоратом навчально-

наукового інституту та навчально-допоміжним персоналом зазначених 

підрозділів (лаборанти, старші лаборанти, інженери, секретарі) закріпити 

робочі місця у наступних приміщеннях навчальних корпусів № 1 та № 2: 

ауд. 94. (корпус №2) – директорат ННІ СПМО  

ауд. 95 (корпус №2) – кафедра дошкільної освіти і  соціальної роботи  

ауд. 96 (корпус №2) – кафедра початкової освіти 

ауд. 97. (корпус №2) –  кафедра іноземних мов  

ауд. 98. (корпус №2) –  кафедра психології  

ауд. 90. (корпус №2) –  директорат ННІ СПМО (спеціальності «Середня 

освіта (Музичне мистецтво)», «Хореографія»)  

ауд. 91 (корпус №2) –  кафедра  інструментального виконавства та 

музичного мистецтва естради  

ауд. 76 – кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії  

ауд. 11 (корпус №1) – деканат філологічного факультету 

ауд. 23 (корпус №1) – кафедра германської філології 

ауд. 3  (корпус №1)  – кафедра методики викладання германських мов 

ауд. 6   (корпус №1) – кафедра української мови  

ауд. 40 (корпус №1) – кафедра української і зарубіжної літератури  

2.1.6. Першому проректору МАЛЬЦЕВІЙ І.А. забезпечити постійний 

моніторинг за якістю організації освітнього процесу та дотриманням вимог 

забезпечення якості вищої освіти. 

2.1.7. Визначити, що у період подовження дії карантину продовжують 

застосовуватися та виконуватися протиепідемічні заходи та обмеження, 

встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 22.07. 2020 р. № 

641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

наказом № 139/01-06 від 13.10.2020 р. «Про особливості роботи університету 

в умовах карантину на період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року». 

2.1.8. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій продовжувати здійснювати моніторинг дотримання 

протиепідемічних заходів у корпусах університету та гуртожитках. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF


2.1.9. Роботу працівників адміністративно-господарського персоналу та 

інших служб організовувати за необхідності із використанням гнучких 

графіків, затверджених в установленому порядку. 

 

 

Голова Вченої ради       А.М.Солоненко 

 


