
24.04.2019 р.                             10:00 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

1. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-

педагогічних працівників (до 5 хв.): 

1.1. завідувача кафедри анатомії і фізіології людини та тварин доктора 

біологічних наук, професора Станішевської Тетяни Іванівни;  

1.2. професора кафедри економіки, управління та адміністрування Чижової 

Валентини Іванівни. 

Доповідає: секретар Вченої ради  

Шарова Т.М. 

 

2. Про створення відділу підвищення кваліфікації (5 хв.).  

Доповідає: перший проректор,  

д.біол.н., професор Мальцева І.А. 

 

3. Результати роботи комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти (10 

хв.). 

Доповідає: декан філологічного факультету, 

к.пед.н., доцент Коноваленко Т.В. 

 

4. Про подання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради 

України молодим ученим у 2019 році (3 хв.). 

Доповідає: проректор з наукової роботи, 

професор  Москальова Л.Ю. 

 

5. Про подання претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради 

України для молодих учених – докторів наук у 2019 році (3 хв.). 

Доповідає: проректор з наукової роботи, 

професор  Москальова Л.Ю. 

 

6. Різне. 

6.1. Про затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти.  

Доповідає: начальник навчального відділу  

Сопіна Я.В. 

 

6.2.  Про затвердження Положень в університеті: 

6.2.1. Положення про STEAM лабораторію; 

6.2.2. Положення про педагогічну лабораторію початкової школи; 

6.2.3. Положення про лабораторію готельно-ресторанної справи; 

6.2.4. Положення про лабораторію психофізіологічних досліджень; 

6.2.5. Положення про лабораторію психології здоров’я. 



Доповідає: перший проректор,  

д.біол.н., професор Мальцева І.А. 

 

6.3. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Сучасні 

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

 

6.4. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Сучасні 

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

 

6.5. Про рекомендацію до друку тез доповідей ХХІ Міжнародної наукової 

конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». За редакцією 

Найдиша А.В. 

 

6.6. Про рекомендацію до друку монографії «Готовність студентів закладів 

вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів». 

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

 

6.7. Про рекомендацію до друку монографії «Теоретичні та методологічні 

засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності». 

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

 

6.8. Про рекомендацію до друку монографії «Формування 

медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики». 

Автор: к.пед.наук, старший викладач Наумук І.М. 

 

6.9. Про рекомендацію до друку монографії «Науково-теоретичні основи 

дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією». 

Автор: к.пед.н., доцент Журавльова Л.С. 

 

6.10. Про рекомендацію до друку монографії «Комп’ютерно-орієнтовані 

засоби навчання у філології». 

Автори: к.філол.н., доцент Шарова Т.М., к.пед.н., доцент Шаров С.В. 

Доповідає: проректор з наукової роботи, 

професор Москальова Л.Ю. 

 

6.11. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Основи хореографії з методикою навчання» для студентів спеціальності 

«Початкова освіта». 

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

 

6.12. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Методична підготовка майбутнього вчителя до навчання англійської мови» для 

самостійної роботи студентів педагогічного університету. 

 

6.13. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Проектування 

користувацького інтерфейсу» для викладачів та студентів закладів вищої освіти. 

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



 

6.14. Про рекомендацію до друку навчального посібника «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. 

 

6.15. Про рекомендацію до друку підручника «English for Undergraduates (4th 

year)». 

Автори: старший викладач Байтерякова Н.Ю., Байтеряков Є.О. 

 

6.16. Про рекомендацію до друку навчального посібника «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. 

Доповідає: голова навчально-методичної  

ради університету Мілько Н.Є. 

 

6.17. Про Подання Мелітопольському міському голові Міньку С.А. щодо 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мелітополя» члену Національної 

спілки письменників України Гончаренку Олегу Миколайовичу. 

Доповідає: голова постійно-діючої комісії  

Вченої ради університету з розвиту  

іншомовної освіти Коноваленко Т.В. 

 

6.18. Про 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 (№225). 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

к.філол.н., доцент Шарова Т.М. 

 

6.19. Про повторний розгляд висновку засідання комісії з визнання 

іноземних документів про освіту в Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького.  

Доповідає: начальника відділу  

міжнародних зв’язків Аверіна К.С. 

 

6.20. Про затвердження змін до освітньо-наукових програм та навчальних 

планів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.  

Доповідає: завідуюча відділом аспірантури та  

докторантури Долинна О.М. 

 

 

Вчений секретар                  Т.М.Шарова 


