
РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

від 24.04.19 року, протокол № 13 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

Максимов Олександр Сергійович – д.пед.н., професор, завідувач кафедри 

неорганічної хімії та хімічної освіти, голова спеціалізованої вченої ради; 

Моложон Каріна Олександрівна – студентка ІV курсу, хіміко-біологічного 

факультету; 

Фалько Наталя Миколаївна – к.психол.н., доцент, завідувач кафедри 

психології. 

1.2. На підставі наслідків таємного голосування обрати на посаду:  

1.2.1. завідувача кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, д.біол.н., 

професора Станішевську Тетяну Іванівну на 1,0 ст. терміном на 5 років. 

1.2.2. професора кафедри економіки, управління та адміністрування, 

д.економ.н., професора Чижову Валентину Іванівну на 0,5 ст. терміном на 5 

років. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 
2.1. Створити відділ підвищення кваліфікації. 

2.2. Затвердити Положення відділу підвищення кваліфікації. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 
3.1. Вважати роботу постійної комісії Вченої ради з розвитку іншомовної 

освіти задовільною. 

3.2.У термін до 30.06.2019 р. голові постійної комісії Вченої ради з розвитку 

іншомовної освіти Т.В. КОНОВАЛЕНКО спільно з членами комісії скласти план 

заходів з розвитку іншомовної освіти на 2019-2020 н.р. 

3.3. Завідувачам кафедр іншомовної освіти запланувати проведення та 

здійснювати моніторинг ефективності факультативних занять у 2019-2020 н.р.  

3.4. У вересні 2019 р. заступникам деканів з навчальної роботи факультетів та 

інституту проаналізувати результати складання ЗНО здобувачами вищої освіти 

для вступу на другий (магістерський) рівень. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

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

ботаніки і садово-паркового господарства; 

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

інструментального виконавства та музичного мистецтва естради; 

Москальова Людмила Юріївна – д.пед.н., професор, проректор з наукової 

роботи. 

4.2. Рекомендувати кандидата педагогічних наук, старшого викладача 

кафедри початкової освіти; голову Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених МДПУ імені Богдана Хмельницького Чорну 



Вікторію Володимирівну на здобуття Премії Верховної Ради України молодим 

ученим у 2019 році.  

4.3. Рекомендувати кандидата педагогічних наук, старшого викладача 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти; 

заступника голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених МДПУ імені Богдана Хмельницького Яковенко Ірину 

Олександрівну на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим у 

2019 році. 

 

5.УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

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

ботаніки і садово-паркового господарства; 

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

інструментального виконавства та музичного мистецтва естради; 

Москальова Людмила Юріївна – д.пед.н., професор, проректор з наукової 

роботи. 

5.2. Рекомендувати професора кафедри історії, археології і філософії 

Троїцьку Олену Михайлівну на здобуття іменної стипендії Верховної Ради 

України для молодих учених – докторів наук. 

 

6.1. УХВАЛИЛИ:   
6.1.1. Затвердити освітньо-професійну програму та навчальний план першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

- Спеціальність 231 Соціальна робота. Освітньо-професійна програма 

«Соціальна робота. Соціальна педагогіка». 

6.1.2. Затвердити освітньо-професійні програми та навчальні плани першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченим терміном навчання: 

- Спеціальність 231 Соціальна робота. Освітньо-професійна програма 

«Соціальна робота. Соціальна педагогіка»; 

- Спеціальність 013 Початкова освіта. Освітньо-професійні програми: 

«Початкова освіта. Іноземна мова»; «Початкова освіта. Християнська етика»; 

«Початкова освіта. Інклюзивна освіта». 

6.1.3. Затвердити освітні програми та навчальні плани другого 

(магістерського) рівня вищої освіти: 

- Спеціальність 103 Науки про Землю. Освітньо-професійна програма 

«Науки про Землю. Географія»; 

- Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія). Освітньо-професійні 

програми: «Середня освіта. Географія. Біологія»; «Середня освіта. Географія. 

Фізична культура»; «Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)»; 

- Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Освітньо-наукова програма 

«Педагогіка вищої школи» 

6.1.4. Затвердити навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за скороченим терміном навчання: 

- Спеціальність 242 Туризм; 

- Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 



 

6.2. УХВАЛИЛИ:  
6.2.1. Затвердити Положення про STEAM лабораторію; 

6.2.2. Затвердити Положення про педагогічну лабораторію початкової 

школи; 

6.2.3. Затвердити Положення про лабораторію готельно-ресторанної справи; 

6.2.4. Затвердити Положення про лабораторію психофізіологічних 

досліджень; 

6.2.5. Затвердити Положення про лабораторію психології здоров’я. 

 

6.3. УХВАЛИЛИ:  
6.3.1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні проблеми 

моделювання». – Випуск 14. Головний редактор Найдиш А.В.  

 

6.4. УХВАЛИЛИ:  
6.4.1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні проблеми 

моделювання». – Випуск 15. Головний редактор Найдиш А.В.  

 

6.5.УХВАЛИЛИ:  

6.5.1. Рекомендувати до друку тези доповідей ХХІ Міжнародної наукової 

конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». За редакцією 

Найдиша А.В. 

 

6.6. УХВАЛИЛИ:  
6.6.1. Рекомендувати до друку монографію «Готовність студентів закладів 

вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів: теорія та 

методичні аспекти». Автор: к.пед.н., доцент Шевченко Ю.М. 

Рецензенти: О.А. Комар – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;  

Є.А. Зеленов – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки й 

психології Національного фармацевтичного університету (м. Харків); 

А.В. Осіпцов – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини вищого закладу освіти 

«Маріупольський державний університет». 

 

6.7. УХВАЛИЛИ:  
6.7.1. Рекомендувати до друку монографію «Теоретичні та методологічні 

засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності». 

Автор: к.пед.наук, доцент Осадча К.П. 

Рецензенти: 

Т.І. Коваль – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики 

викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету; 

М.І. Лазарєв – доктор педагогічних наук, професор кафедри «Креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності»; 



Н.І. Мачинська – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

6.8.УХВАЛИЛИ:  

6.8.1. Рекомендувати до друку монографію «Формування 

медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики». 

Автор: к.пед.н. Наумук І.М. 

Р.М. Горбатюк  – доктор педагогічних наук, професор кафедри комп'ютерних 

технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка; 

В.Г. Хоменко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського 

державного педагогічного університету. 

 

6.9.УХВАЛИЛИ:  

6.9.1. Рекомендувати до друку монографію «Науково-теоретичні основи 

дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією». 

Автор: кандидат педагогічних наук, доцент Журавльова Л.С. 

Рецензенти: 

Н.Г. Пахомова – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка; 

В.В. Тарасун – доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та 

логопсихології Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова; 

О.В. Романенко  – доктор психологічних наук, професор кафедри юридичної 

психології  Національної академії внутрішніх справ. 

 

6.10.УХВАЛИЛИ:  

6.10.1.Рекомендувати до друку монографію «Комп’ютерно-орієнтовані 

засоби навчання у філології». Автори: к.пед.н., доцент Шаров С.В., к.філол.н., 

доцент кафедри Шарова Т.М.  

Рецензенти: 

В.І. Дмитренко  – доктор філологічних наук, професор кафедри української 

та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету; 

Л.І. Ромащенко – доктор філологічних наук, професор кафедри української 

літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького;  

Д.В. Лубко – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук 

Таврійського державного агротехнологічного університету. 



6.11. УХВАЛИЛИ:   
6.11.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Основи 

хореографії з методикою навчання» для студентів спеціальності «Початкова 

освіта». Автор: к.пед.н., доцент Шевченко Ю.М. 

Рецензенти: Л.О. Лісіна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки Бердянського державного педагогічного університету; 

Г.Г. Тараненко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету. 

 

6.12. УХВАЛИЛИ:   
6.12.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник 

«Методична підготовка майбутнього вчителя до навчання англійської мови» для 

самостійної роботи студентів педагогічного університету. Автори: к.пед.н., 

доцент Гончарова О.А., к.пед.н., доцент Коноваленко Т.В. 

Рецензенти: І.Я. Глазкова – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

іноземних мов і методики викладання, декан факультету філології та соціальних 

комунікацій Бердянського державного педагогічного університету; 

Н.Є. Леміш – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 

Г.І. Приходько – доктор філологічних наук, професор кафедри англійської 

філології Запорізького національного університету. 

 

6.13. УХВАЛИЛИ:  
6.13.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Проектування 

користувацького інтерфейсу» для викладачів та студентів закладів вищої освіти. 

Автори: асистент Чемерис Г.Ю., к.пед.н., доцент Осадча К.П. 

Рецензенти: А.А. Руденченко – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету декоративно-прикладного мистецтва Київського державного 

інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; 

Є.Ю. Антипенко – доктор технічних наук, професор кафедри дизайну 

Запорізького національного технічного університету; 

Л.В. Бабенко – доктор філософії, професор кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, академік МКА. 

 

6.14. УХВАЛИЛИ:   
6.14.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Диктант як одна зі 

сходинок на шляху усунення труднощів під час вивчення української мови» для 

вчителів, студентів-практикантів загальноосвітніх шкіл». Автори: к.філол.н., 

доцент Мінкова О.Ф., к.пед.н., доцент Волкова І.В. 

Рецензенти: Р.О. Христіанінова – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Запорізького національного університету. 

О.М. Максимець – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету. 



С.В. Горбанець – спеціаліст вищої категорії, старший учитель української 

мови і літератури костянтинівського районного НВ №1 «Таврія» Мелітопольської 

районної ради Запорізької області. 

 

6.15. УХВАЛИЛИ:   
6.15.1. Рекомендувати до друку підручник «English for Undergraduates 

(4th year)». Автори: старший викладач Байтерякова Н.Ю., Байтеряков Є.О. 

Рецензенти: Ю.А. Зацний – академік Академії наук вищої школи України, 

доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

Запорізький національний університет; 

Н.Г. Філоненко – доктор філологічних наук, доцент, Київський національний 

лінгвістичний університет; 

І.Я. Глазкова  – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов і 

методики викладання, декан факультету філології та соціальних комунікацій 

Бердянського державного педагогічного університету. 

 

6.16. УХВАЛИЛИ:   
6.16.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи 

землезнавства» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Початкова освіта». 

Навчальна дисципліна «Основи антрополого-природознавчих наук». Модуль 2. 

«Основи землезнавства». Автори: д.філос.н., професор Молодиченко В.В., 

к.геогр.н., доцент Сердюк А.М. 

Рецензенти: 

В.І. Лисенко – доктор біологічних наук, професор, директор 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету 

«України». 

Є.Г. Бортніков – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Запорізького 

національного університету.  

 

6.17. УХВАЛИЛИ: 
6.17.1.Схвалити Подання Мелітопольському міському голові Міньку С.А. 

щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мелітополя» члену 

Національної спілки письменників України Гончаренку Олегу Миколайовичу. 

 

6.18.УХВАЛИЛИ: 
6.18.1. У зв’язку з чисельними змінами упродовж 2016-2018 років, які 

вносилися 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, затвердженого Вченою радою університету від 

30.03.2016 року вважати таким, що втратив чинність. 

6.18.2. Затвердити нову редакцію 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 та ввести його в дію з 24.04.2019 року.  

  

 



6.19.УХВАЛИЛИ: 
6.19.1.Прийняти за основу висновок засідання комісії з визнання іноземних 

документів про освіту в Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького та визнати атестат про складання 

іспитів на диплом про повну середню освіту, секція: Загальні науки № 4004218 

від 06.08.2018 року громадянина Республіки Ліван Мохаммада Раммала, на 

підставі чого видати йому свідоцтво державного зразка. 

 

6.20.УХВАЛИЛИ: 
6.20.1. Затвердити зміни до освітньо-наукових програм та навчальних планів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальностей: 

011 Освітні, педагогічні науки; 

012 Дошкільна освіта; 

014 Середня освіта (за передметними спеціалізаціями); 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 

032 Історія та археологія; 

033 Філософія;  

091 Біологія; 

101 Екологія. 

 

Голова Вченої ради                                                              А.М.Солоненко  


