
 

21.09.2021 р.              14.00  конференц-зал 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 
 

1. Про розгляд атестаційних справ. Представлення до вченого звання 

професора (3 хв.): 

1.1. доцента кафедри екології, загальної біології та раціонального 

природокористування Кошелєва Василя Олександровича. 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

 

2. Про розгляд атестаційних справ. Представлення до вченого звання доцента 

(6 хв.):  

2.1. старшого викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спортивних дисциплін Карабанова Євгена Олексійовича; 

2.2. старшого викладача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Яковенко Ірини Олександрівни.                                                                                                                                                           
Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

 

3. Про організацію профорієнтаційної роботи та проведення олімпіади 

«Інтелектуал» в МДПУ імені Богдана Хмельницького в 2021-2022 н.р. (до 10 хв.) 

Доповідає: проректор із заочної форми навчання  

Олена АРАБАДЖИ  
начальник відділу організаційно-виховної роботи 

 та професійної орієнтації молоді 

Каріна МОЛОЖОН 

завідувач підготовчого відділення 

Ольга ПРОКОФ’ЕВА  

 
4. Про створення програми заходів, спрямованих на забезпечення безпечного 

освітнього середовища, доступності і інклюзивності вищої освіти (до 5 хв.).   

Доповідає: завідувач кафедри психології 

Наталя ФАЛЬКО 
 

5. Про створення програми заходів, спрямованих на забезпечення системного 

формування професійних і практичних компетентностей здобувачів вищої освіти,   

сфокусованих на потреби роботодавців і професії майбутнього (до 5 хв.). 

Доповідає: 
голова комісії Вченої ради університету з експертизи 

якості освітніх програм спеціальностей  

Наталя СЕГЕДА  

 

 
6.Різне (до 20 хв.). 

6.1.Про затвердження складу та плану роботи комісій Вченої ради на 2021-

2022 н.р. 



Доповідає: 

голова комісії Вченої ради університету з експертизи 

якості освітніх програм спеціальностей  

Наталя СЕГЕДА  
голова постійної комісії Вченої ради 

 з розвитку іншомовної освіти в університеті 

Тетяна КОНОВАЛЕНКО 

голова комісії Вченої ради з академічної доброчесності 

Андрій НАЙДИШ 

 
6.2. Про скасування Положення про дипломні роботи  на здобуття освітніх 

ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького 

Доповідає: голова науково-методичної ради університету  

Наталя МІЛЬКО 

 

6.3. Про затвердження Положення про кваліфікаційні (дипломні) роботи на 

здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

Доповідає: голова науково-методичної ради університету  

Наталя МІЛЬКО 

 
6.4.Про скасування Положення про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Доповідає: керівник практик 

Тетяна КОПИЛОВА  

 

6.5. Про затвердження Положення про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Доповідає: керівник практик 

Тетяна КОПИЛОВА  

 

6.6. Про затвердження звітів докторантів університету. 

Доповідає: завідувач відділу аспірантури  

та докторантури Олена ДОЛИННА 

 
 

6.7. Про зміни у редакційній колегії збірки наукових праць «Сучасні проблеми 

моделювання». 

Доповідає: проректор з наукової роботи  

Людмила МОСКАЛЬОВА 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради              Марина БІЛЕЦЬКА 

 


