
РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

від 14.09.2021 року, протокол № 2 

 
 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1.Рекомендувати магістра психології, старшого викладача кафедри 

психології Варіну Ганну Борисівну на здобуття стипендій Президента 

України, НАН України для молодих учених у 2021 році. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити план роботи Вченої ради університету на 2021- 2022 н.р.  

      

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Ввести до складу Вченої ради університету кандидата хімічних 

наук, доцента, в.о. декана  хіміко-біологічного факультету Хромишеву Олену 

Олександрівну. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1.  Затвердити Положення про Вчену раду  МДПУ імені Богдана 

Хмельницького у новій редакції та доповненнями. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Зарахувати до докторантури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за рахунок коштів 

державного бюджету на спеціальність 015 Професійна освіта – 

ЧЕРВОНСЬКУ Лілію Миколаївну, к.пед.н, доцента.  

Науковим консультантом призначити – д.пед.н., професора 

СЕГЕДУ Н.А. 
 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Умерової Ави 

Кадріївни «Наземні мікромолюски антропогенно трансформованих 

екосистем: вплив рекультивації та рекреації» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 101 Екологія. 

 (штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького): 

1) Кошелєва Василія Олександровича, доктора біологічних наук 

(спеціальність – 03.00.16 – екологія), доцента кафедри екології, загальної 

біології та раціонального природокористування Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 



– та опонентів: 

1) Крамаренка Сергія Сергійовича, доктора біологічних наук 

(спеціальність – 03.00.16 – екологія), професора кафедри генетики годівлі 

тварин та біотехнології Миколаївського національного аграрного 

університету; 

2) Маркіну Тетяну Юріївну, доктора біологічних наук (спеціальність – 

03.00.16 – екологія), професора, декана природничого факультету 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. 

6.2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  

Умерової Ави Кадріївни «Наземні мікромолюски антропогенно 

трансформованих екосистем: вплив рекультивації та рекреації» на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія. 

Голова ради: Кошелєв Василій Олександрович, доктор біологічних наук, 

доцент кафедри екології, загальної біології та раціонального 

природокористування Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Рецензент (1): Мальцева Ірина Андріївна, доктор біологічних наук, 

професор, перший проректор Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Рецензент (2): Халіман Ігор Олексійович,  кандидат біологічних наук, 

доцент, доцент кафедри екології, загальної біології та раціонального 

природокористування Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Опонент (1): Крамаренко Сергій Сергійович,  доктор біологічних наук, 

професор кафедри генетики годівлі тварин та біотехнології Миколаївського 

національного аграрного університету; 

Опонент (2):  Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, 

професор, декан природничого факультету Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

6.3. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького з правом прийняття до розгляду 

та проведення разового захисту дисертації Умерової Ави Кадріївни «Наземні 

мікромолюски антропогенно трансформованих екосистем: вплив 

рекультивації та рекреації» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 101 Екологія. 

 
 

7. УХВАЛИЛИ: 
7.1. Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Генсицького Максима 



Вікторовича “Фауна і закономірності морфометричної мінливості наземних 

молюсків в північно-західному Приазов’ї ” на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 091 Біологія. 

 (штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького): 

1) Воровку Володимира Петровича, доктора географічних наук 

(спеціальність – 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

природокористування), доцента, завідувача кафедри екології, загальної 

біології та раціонального природокористування Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

– та опонентів: 

1) Крамаренко Сергій Сергійович, доктор біологічних наук 

(спеціальність – 03.00.08 зоологія), професор кафедри генетики, годівлі 

тварин та біотехнології Миколаївського національного аграрного 

університету. 

2) Гураль-Сверлова Ніна Вячеславівна, кандидат біологічних наук 

(спеціальність – 03.00.16 екологія), старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії малакології Державного природознавчого музею НАН 

України. 

7.2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 

Генсицького  Максима Вікторовича “Фауна і закономірності 

морфометричної мінливості наземних молюсків в північно-західному 

Приазов’ї ” на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 

Біологія (за предметними спеціалізаціями). 

Голова ради: Воровка Володимир Петрович, доктор географічних наук, 

доцент,  завідувач кафедри екології, загальної біології та раціонального 

природокористування Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Рецензент (1): Жуков О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри 

ботаніки і садово паркового господарства Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Рецензент (2): Халіман І.О.,  кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

екології, загальної біології та раціонального природокористування 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Опонент (1): Крамаренко Сергій Сергійович, доктор біологічних наук, 

професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології Миколаївського 

національного аграрного університету. 

Опонент (2):  Гураль-Сверлова Ніна Вячеславівна, кандидат біологічних 

наук наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії малакології 

Державного природознавчого музею НАН України. 

7.3. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 



університету імені Богдана Хмельницького з правом прийняття до розгляду 

та проведення разового захисту дисертації Генсицького Максима 

Вікторовича “Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента в 

процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва” на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

предметними спеціалізаціями). 
 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Рекомендувати до друку монографію «Культура консесуального 

діалогу дитини: теоретико-методичний аспект».  

Автор: Чорна Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти. 

Рецензенти: 

1.Пантюк М.П. – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

2.Радул О.С. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки початкової та дошкільної освіти Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені В.Винниченка. 

3.Яковлєва В.А. – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Анатолій СОЛОНЕНКО    


