
 

26.10.2021 р.                   14.30   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 
 

 

1. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантну посаду 

завідувача кафедри університету (2 хв.): 

1.1. завідувача кафедри української і зарубіжної літератури Акулової Надії 

Юріївни. 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 
 

 

2. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантні посади 

професорів, доцентів філологічного, хіміко-біологічного факультету та 

факультету інформатики, математики та економіки   (до 18 хв.): 

2.1. доцента кафедри української мови Сіроштан Тетяни Василівни;  

2.2. доцента кафедри української і зарубіжної літератури Огульчанської 

Оксани Анатоліївни; 

2.3. доцента кафедри методики викладання германських мов Надольської 

Юлії Анатоліївни;  

2.4. доцента кафедри методики викладання германських мов Баранцової 

Ірини Олександрівни; 

2.5. доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Сидоряк Наталі 

Георгіївни; 

2.6. доцента кафедри екології, загальної біології та раціонального 

природокористування Федюшко Марини  Петрівни; 

2.7. доцента кафедри екології, загальної біології та раціонального 

природокористування  Коваленко Дар’ї Володимирівни;  

2.8. професора кафедри інформатики і кібернетики Осадчої Катерини 

Петрівни; 

2.9. професора кафедри інформатики і кібернетики Круглика Владислава 

Сергійовича; 

2.10. професора кафедри математики і фізики Найдиша Андрія 

Володимировича;  

2.11. доцента кафедри математики і фізики Спірінцева Дмитра 

Васильовича; 

2.12. доцента кафедри управління та адміністрування Рубцової Наталі 

Миколаївни;  

2.13. доцента кафедри управління та адміністрування Захарової Наталі 

Юріївни; 

2.14. доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Воровки 

Маргарити Іванівни;  

2.15. доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Дудко 

Ярослави Вікторівни; 

2.16. професора кафедри соціології Глебової Наталі Іванівни;  



2.17. доцента кафедри соціології Глинської Людмили Федорівни;  

2.18. доцента кафедри соціології Ідрісова Бахтійора; 

2.19. професора кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу 

Постола Анатолія Анатолійовича;  

2.20. доцента кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Верховод 

Ірини Сергіївни; 

2.21. доцента кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Леушиної 

Олени Анатоліївни; 

2.22. доцента кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Гурбика 

Юрія Юрійовича. 

 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 
 

 

3. Конкурсні справи. Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів, 

доцентів природничо-географічного факультету та Навчально-наукового 

інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти (до 18 хв.): 

3.1. доцента кафедри історії та археології Гудзя Віктора Васильовича; 

3.2. доцента кафедри історії та археології Шкоди Наталі Анатоліївни; 

3.3. доцента кафедри історії та археології Крилової Алли Миколаївни; 

3.4. доцента кафедри права Гапотія Віктора Дмитровича; 

3.5. доцента кафедри права Мінкової Ольги Геннадіївни; 

3.6. доцента кафедри філософії Александрова Дениса Валентиновича; 

3.7. доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних 

дисциплін Котової Олени Володимирівни;  

3.8. професора кафедри туризму, соціально-економічної географії та 

краєзнавства Бейдика Олександра Олексійовича;  

3.9. доцента кафедри фізичної географії і геології Прохорової Лариси 

Анатоліївни;  
3.10. доцента кафедри фізичної географії і геології Левади Ольги 

Михайлівни; 

3.11. доцента кафедри іноземних мов Молодиченко Наталії Алімджанівни; 

3.12. доцента кафедри іноземних мов Маслової Аліни Вікторівни; 

3.13. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Волкової Віри 

Андріївни; 

3.14. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Аверіної 

Катерини Сергіївни; 

3.15. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Журавльової 

Лариси Станіславівни; 

3.16. посади доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Канарової Ольги Вікторівни; 

3.17. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Меркулової 

Наталі Володимирівни; 

3.18. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Єрмак Ганни 

Володимирівни; 

3.19. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Єрьоміної Лілії 

Євгенівни; 



3.20. професора кафедри початкової освіти Шевченко Юлії Михайлівни; 

3.21. доцента кафедри початкової освіти Чорної Вікторії Володимирівни; 

3.22. доцента кафедри інструментального виконавства та музичного 

мистецтва естради Стотики Олександра Вікторовича; 

3.23. доцента кафедри інструментального виконавства та музичного 

мистецтва естради Стотики Ірини Георгіївни. 

 

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

 

4.Про результати вступної кампанії 2021 року в Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (до 

10хв.) 

 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

Світлана ДУБЯГА 

 

5.Про створення програми співпраці із громадами, бізнес-партнерами, 

дослідницькими університетами, науковими закладами для розробки і 

супроводу конкурентоздатних освітніх програм, формування навчально-

науково-виробничих кластерів, науково-бізнесових, технологічних платформ 

тощо (до 10хв.) 

 

Доповідає: керівник центру по роботі 

 з гарантами освітніх програм  

Наталя ГЛЕБОВА  

 

6.Різне  (до 15 хв.) 

 

6.1. Про затвердження освітньої програми та навчального плану підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідає: начальник навчального відділу  

Ярослава СОПІНА 

 

6.2.Про рекомендацію до друку колективної монографії «Адаптивна 

система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх 

фахівців в умовах змішаного навчання». За загальною редакцією заслуженого 

діяча науки і техніки України, професора, доктора педагогічних наук 

В.В. Осадчого. 

 

Доповідає: проректор з наукової роботи  

Людмила МОСКАЛЬОВА 
 

6.3. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Історичні та 

теоретичні основи вокальної педагогіки». Посібник розраховано для освітньої 

компоненти «Теорія та методика вищої мистецької освіти» М.1. «Історія 

музично-виконавської педагогіки» в межах освітньо-наукової програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 



спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Автор: 

Василенко Л.М. Рецензенти: Мозгальова Н.Г., Савченко Р.А. 

6.4. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Соціологія 

політики: теорії кардинальних змін в державі і суспільстві». Навчальний 

посібник  призначено для здобувачів вищої освіти денної і заочної форми 

навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі 

знань 054 «Соціологія». Автор: Ідрісов Б.А. Рецензенти: Морарь М.В., 

Александров Д.В. 

 

Доповідає: голова науково-методичної ради університету  

Наталя МІЛЬКО 

 

6.5. Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

6.5.1. Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького) та опонентів для захисту дисертаційної роботи 

аспірантки кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Георгадзе Тетяни 

Олександрівни «Організаційно-педагогічні умови формування сімейних 

цінностей в учнів основної школи» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

6.5.2. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної 

роботи аспірантки Георгадзе Т.О. 

6.5.3. Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Георгадзе Т.О. 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії Наталя ГЛЕБОВА 

 

6.6.Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

6.6.1. Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького) та опонентів для захисту дисертаційної роботи 

аспіранта кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Дем’яненка А.М. «Організаційно-педагогічні умови правового виховання 

підлітків у громадських об’єднаннях» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

6.6.2. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної 

роботи аспіранта Дем’яненка А.М. 

6.6.3. Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Дем’яненка А.М. 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії Наталя ГЛЕБОВА 



 

6.7. Про організацію процедури на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011- Освітні, педагогічні науки. 

6.7.1. Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького) та опонентів для захисту дисертаційної роботи 

аспірантки  кафедри педагогіки і педагогічної майстерності  Куліди Оксани 

Олександрівни «Педагогічна-рефлексія як спосіб моделювання особистісного 

самовизначення майбутнього бакалавра права» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 011- Освітні, педагогічні науки. 

6.7.2. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної 

роботи аспірантки Куліди О.О. 

6.7.3. Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації  Куліди О.О. 

 

 

 

6.8. Про розгляд нової редакції Статуту університету. 

 

Доповідає: перший проректор  

Ірина МАЛЬЦЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар       Марина БІЛЕЦЬКА 

 


