
 

14.09.2021 р.                   14.00  ауд. 35 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 
 

 

1.Про подання претендентів на здобуття стипендій Президента України, 

НАН України для молодих учених у 2021 році (2 хв.). 

 

Доповідає: завідувач кафедри психології 

Наталя ФАЛЬКО 
 

2. Про затвердження Плану роботи Вченої ради МДПУ імені Богдана 

Хмельницького на 2021-2022 н.р. (2 хв.). 

 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

 

3.Про зміни у складі Вченої ради університету в 2021-2022 н.р. (2 хв.). 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

 

4. Про затвердження Положення про Вчену раду  МДПУ імені Богдана 

Хмельницького у новій редакції та доповненнями (2 хв.). 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

 

 

5. Про рекомендацію до зарахування вступників до докторантури 

Мелітопольського  державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького (2 хв.). 

Доповідає: завідувач відділу аспірантури  

та докторантури Олена ДОЛИННА  

 

6.  Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 101 Екологія (2 хв.). 

6.1. Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького) та опонентів для захисту 

дисертаційної роботи аспірантки  кафедри екології, загальної біології та 

раціонального природокористування Умерової Ави Кадріївни «Наземні 

мікромолюски антропогенно трансформованих екосистем: вплив 

рекультивації та рекреації» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 101 Екологія. 



6.2. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної 

роботи аспірантки Умерової А.К. 

6.3. Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Умерової А.К. 

 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії Наталя ГЛЕБОВА 

 

7. Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 Біологія (2 хв.). 

7.1. Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького) та опонентів для захисту 

дисертаційної роботи аспіранта  кафедри екології, загальної біології та 

раціонального природокористування Генсицького  Максима Вікторовича 

“Фауна і закономірності морфометричної мінливості наземних молюсків в 

північно-західному Приазов’ї ” на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 Біологія. 

7.2. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної 

роботи аспіранта Генсицького М.В. 

7.3. Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Генсицького М.В. 

 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії Наталя ГЛЕБОВА 

 

 

8. Про рекомендацію до друку монографії «Культура консесуального 

діалогу дитини: теоретико-методичний аспект». Автор: Чорна В. В. 

Рецензенти: Пантюк М.П.,  Радул О.С., Яковлєва В.А. (2 хв.). 

Доповідає: проректор з наукової роботи  

Людмила МОСКАЛЬОВА  

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар       Марина БІЛЕЦЬКА 

 


