
РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького  

31.08.2018                                                                     до протоколу № 1 

 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію взяти до відома. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію взяти до відома. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити заходи до святкування 95-річчя Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: 

3 вересня – Свято першого дзвоника «МДПУ – ТВІЙ ШЛЯХ ДО УСПІХУ!» 

13-14 вересня – III Всеукраїнський Форум «АКАДЕМІЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО  

ДІАЛОГУ»  

22 вересня – Велоекшн «ЕНЕРГІЯ РУХУ: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»  

26 вересня – Брейн-ринг « МІЙ УНІВЕРСИТЕТ. МОЄ ЖИТТЯ. МОЯ КРАЇНА» 

26 вересня – Флешмоб студентів закладів освіти міста Мелітополя «МДПУ 

ОБ’ЄДНУЄ ВСІХ» 

27-28 вересня – IV Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В 

СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

4 жовтня – Віншування ветеранів педагогічної праці «ШАНА ВАМ, 

ОСВІТЯНИ!» 

6 жовтня – Дитячо-підлітковий загальноміський форум «ФЕЄРІЯ 

ВСЕЗНАЙКИ» 

8 жовтня – Презентація історичного нарису «МДПУ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: 

2008-2018 рр.» та нового сайту університету  



10- 12 жовтня – ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ 

СВІТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

12 жовтня – Урочисте засідання Вченої ради університету «95 РОКІВ – 

ТРАДИЦІЇ, ПОШУКИ, НАДБАННЯ» 

12 жовтня – Урочисті збори «95 РОКІВ – 95 КРОКІВ ДО УСПІХУ» 

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Відповідно до вимог підпункту 2 пункту 7 Розділу ХV Прикінцевих та 

Перехідних положень Закону «Про вищу освіту», Положення про планування та 

облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: 

8.1.1. Встановити мінімальний та максимальний обсяг навчального 

навантаження штатних науково-педагогічних працівників університету на 2018-

2019 н.р. (із розрахунку на 1,0 ст.): 

Посада Мінімальни

й обсяг 

годин 

Рекомендовани

й обсяг годин 

Максимальни

й обсяг годин 

викладач-стажист 590 600 600 

асистент 580 600 600 

старший викладач 570 600 600 

старший викладач  

(кандидат наук) 

560 575 600 

доцент  

(кандидат наук) 

 

520 

 

550 

 

600 

професор (доктор наук) 475 510 600 

завідувач кафедри  

(доцент) 

завідувач кафедри 

(професор) 

450 

 

420 

500 

450 

600 

600 

 заступники декана з 

навчальної роботи, 

виховної роботи, науково-

дослідної роботи та 

міжнародного 

співробітництва; 

  куратор з 

організаційно-виховної 

роботи зі студентською 

молоддю; 

  куратор з національно-

патріотичного виховання 

 зменшення на 

100 годин від 

обсягу 

відповідної 

посади 

 

 



студентської молоді; 

 голова профспілкового 

комітету; 

 начальник навчального 

відділу; 

  голова науково-

методичної ради 

університету; 

  голови науково-

методичних комісій 

факультетів та інституту; 

 відповідальний секретар 

приймальної комісії 

університету;  

 директор Центру 

методології та експертизи 

інноваційних освітніх 

практик; 

 голова постійно діючої 

комісії з правового 

забезпечення роботи 

університету у сфері праці, 

освіти, охорони здоров’я 

та соціального 

забезпечення;  

 секретар Вченої ради 

університету. 

декан факультету, 

директор інституту. 

 240 годин 

 

 

 

9. УХВАЛИЛИ: 

9.1. Визначити  ліміт стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і 

яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія 

на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до Університету  – 

однаковий для всіх факультетів (інституту), курсів та спеціальностей (напрямів 

підготовки) у розмірі 45%. 

 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.1. Порядок формування рейтингу визначається: «Правилами призначення 

академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького» ухвалених 

Вченою Радою від 22.02.2017 р. протокол №10 відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050 за погодженням з органом 

студентського самоврядування та первинної профспілкової організації в 2018-

2019 н.р., який залишити без змін. 



 

11. УХВАЛИЛИ: 

11.1. Провести в Мелітопольському державному педагогічному університеті 

імені Богдана Хмельницького реорганізацію наступних структурних підрозділів: 

11.1.1. Ліквідувати з 31.08.2018 року кафедру філософії на Навчально-

науковому інституті соціально-педагогічної та мистецької освіти. 

11.1.2. Перейменувати з 01.09.2018 року кафедру історії на природничо-

географічному факультеті на кафедру історії, археології і філософії. 

11.1.3. Створити з 01.09.2018 року при кафедрі історії, археології і філософії 

на природничо-географічному факультеті секцію з аналітики суспільних процесів. 

11.1.3.1. Покласти з 01.09.2018 року на ТРОЇЦЬКУ Т.С. професора секції 

з аналітики суспільних процесів кафедри історії, археології і філософії виконання 

обов’язків голови цієї секції. 

11.1.4. Перейменувати з 01.09.2018 року кафедру екології та зоології 

на хіміко-біологічному факультеті на кафедру екологічної безпеки 

та раціонального природокористування. 

11.1.4.1. Призначити з 01.09.2018 року ВОРОВКУ В.П. завідувачем кафедри 

екологічної безпеки та раціонального природокористування. 

11.1.5. Створити з 01.09.2018 року в Університеті центр методології та 

експертизи інноваційних освітніх практик. 

11.1.5.1. Призначити керівником центру методології та експертизи 

інноваційних освітніх практик ТРОЇЦЬКУ Т.С. голову секції з аналітики 

суспільних процесів кафедри історії, археології і філософії. 

 

11.1.6. Перейменувати центр дистанційного навчання на центр освітніх 

дистанційних технологій. 

11.1.6.1. Призначити керівником центру освітніх дистанційних технологій 

НАУМУК І.М. старшого викладача кафедри інформатики і кібернетики. 

 

12. УХВАЛИЛИ:  

12.1. Затвердити: 

12.1.1. Освітньо-професійні програми та навчальні плани першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

- 075 Маркетинг. Освітньо-професійна програма «Маркетинг товарів та 

послуг і рекламний бізнес». 

- 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітньо-професійна програма: 

Середня освіта. Музичне мистецтво. 

- 024 Хореографія. Освітньо-професійна програма: Хореографія. 

- 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Освітньо-професійна програма: 

Середня освіта (Фізична культура). 

- 032 Історія та археологія. Освітньо-професійна програма: Історія. 

- Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 

- 126 Інформаційні системи та технології. Освітньо-професійні програми: 

Інформаційні системи та технології. 

- 054 Соціологія. Освітньо-професійна програма: Соціологія. 



- 013 Початкова освіта. Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. 

Іноземна мова. 

- 013 Початкова освіта. Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. 

Християнська етика. 

12.1.2. Освітньо-професійні програми та навчальні плани першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченим терміном навчання: 

 051 Економіка. Освітньо-професійна програма: Економіка та бізнес. 

 205 Лісове господарство. Освітньо-професійна програма: Лісове 

господарство. Парковпорядкування. 

 206 Садово-паркове господарство. Освітньо-професійна програма: Садово-

паркове господарство. Лісівництво. 

 122 Комп’ютерні науки. Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні 

науки. 

 014.09 Середня освіта (Інформатика). Освітньо-професійна програма: 

Середня освіта. Інформатика. 

 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Освітньо-професійна 

програма: Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша. 

 091 Біологія. Освітньо-професійна програма: Біологія. Фізична реабілітація. 

12.1.3. Освітньо-професійні програми та навчальні плани другого 

(магістерського) рівня вищої освіти: 

 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітньо-професійна програма: 

Середня освіта. Музичне мистецтво. 

 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Освітньо-професійна програма: 

Середня освіта (Фізична культура). 

 073 Менеджмент. Освітньо-професійна програма: Менеджмент підприємств і 

організацій. 

 073 Менеджмент. Освітньо-професійна програма: Менеджмент туристичної 

індустрії. 

 073 Менеджмент. Освітньо-професійна програма: Публічне адміністрування 

(державне управління та місцеве самоврядування). 

 073 Менеджмент. Освітньо-професійна програма: Управління навчальними 

закладами. 

 051 Економіка. Освітньо-професійна програма: Економіка та адміністрування 

в охороні здоров’я.  

 051 Економіка. Освітньо-професійна програма: Управління закладами за 

видами економічної діяльності. 

 051 Економіка. Освітньо-професійна програма: Економічна безпека. 

 051 Економіка. Освітньо-професійна програма: Керівництво персоналом та 

економіка праці. 

 032 Історія та археологія. Освітньо-професійна програма: Історія. 

 231 Соціальна робота. Освітньо-професійна програма: Соціальна робота. 

Психологія. 

 015 Професійна освіта. Освітньо-наукова програма: Професійна освіта. 

Комп'ютерні технології. 



 242 Туризм. Освітньо-професійна програма: Туризм. 

 054 Соціологія. Освітньо-професійна програма: Соціологія муніципальної 

політики. 

 013 Початкова освіта. Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. 

Іноземна мова. 

 013 Початкова освіта. Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. 

Християнська етика. 

 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Освітньо-професійна 

програма: Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і 

література. 

 

12.2.УХВАЛИЛИ: 

12.2.1. Затвердити вартість надання освітніх послуг іноземним громадянам у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького у 2018-2019 н.р.  

12.2.2. Встановити наступну вартість надання освітніх послуг іноземним 

громадянам у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького у 2018-2019 навчальному році: 

 навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 1000$ на рік. 

 

 

Голова Вченої ради                                А.М. Солоненко 


