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4. УХВАЛИЛИ:  

4.1.Директору ННІ СПМО ФЕДОРОВІЙ О.В., деканам 

факультетів: ПЕТРЕНКУ В.А., ДОНЧЕНКО Л.М., ХРОМИШЕВІЙ О.О., 

КОНОВАЛЕНКО Т.В. до 05.11.2021 р.  затвердити на Вчених радах ННІ 

СПМО, факультетів план заходів щодо формування контингенту вступної 

кампанії у 2022 році. 

  

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Деканам факультетів утворити робочі групи на факультетах та 

інституті з метою:  

1) розробки програм розвитку співпраці факультетів/інституту згідно 

чинних освітніх програм та програм навчально-наукових лабораторій і 

центрів (на основі моніторингу предметних і виробничих зв’язків підрозділів 

університету із громадами, бізнес-партнерами, дослідницькими 

університетами, науковими закладами) для створення кластерів; 

2) розроблення концептуальних, нормативно-правових документів 

(договорів тощо) щодо розвитку кластерних механізмів взаємодії підрозділів 

університету та інших суб’єктів освітньої, наукової та виробничої сфер в 

умовах науково-освітнього кластера; 

3) опрацювання механізму оприлюднення результатів наукових 

досліджень щодо розробки перспективних напрямків співпраці підрозділів 

університету та інших суб’єктів чинної програми (крім випадків, 

які пов'язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, 

семінарах та у наукових виданнях; 

4) узгодження та апробації розробленої концептуальної моделі взаємодії 

закладів післядипломної педагогічної освіти та інших суб’єктів освітньої, 

наукової та виробничої сфер в умовах науково-освітнього кластера. 

5.2. На основі результатів досліджень, розробки та апробації моделей 

обґрунтувати пропозиції щодо залучення регіональних інвесторів, бізнес-

партнерів для створення стартап-центів, кластерів, що поєднують навчання, 

наукову та фахову діяльність здобувачів вищої освіти для системного 

розширення професійних компетентностей здобувачів та їх майбутньої 

успішності у професії. 

5.3. Внести робочі пропозиції щодо розробки перспективних напрямків 

співпраці підрозділів університету та інших суб’єктів чинної програми в 

наступних спрямуваннях: 

1) удосконалення механізмів об'єднання інтелектуальних, фінансових та 

матеріально-технічних ресурсів учасників науково-освітнього кластера 

(суб'єктів освітньої, наукової та виробничої сфери);   



2) наукового супроводу створення і реалізації конкурентоздатних 

освітніх програм, формування навчально-науково-виробничих кластерів, 

науково-бізнесових, технологічних платформ тощо; 

3) упровадження результатів наукових досліджень у процес науково-

методичного супроводу професійного розвитку керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів різних рівнів; 

4) організації роботи базових кафедр у вузі та його підрозділах в рамках 

програми співпраці університету і окремих підрозділів з громадами, бізнес-

партнерами, дослідницькими університетами, науковими закладами; 

 5) щодо забезпечення розвитку кадрового потенціалу учасників 

проекту(розробки перспективного плану участі підрозділів закладу і  

співробітників та партнерських організацій компаній в освітніх програмах, 

дослідних проектах вузів і наукових організацій) за напрямками: 

• стажування в компаніях аспірантів і викладачів вузів; 

• проходження студентами вузів виробничої практики в партнерських 

організаціях, компаніях; 

• цільова підготовка студентів у вузах, які є учасниками кластерних 

програм. 

 

6.1. УХВАЛИЛИ: 

6.1.1.Затвердити освітньо-професійну програму «Спеціальна освіта. 

Логопедія» та навчальний план спеціальності 016 Спеціальна освіта першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

6.2. УХВАЛИЛИ: 
6.2.1.Рекомендувати до друку колективну монографію «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. 

Рецензенти: 

Литвинова С.Г., д.пед.н., старший науковий співробітник, заступник 

директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України. 

Поясок Т.Б., д.пед.н., професор, декан факультету права, гуманітарних і 

соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського.  

Сущенко А.В., д.пед.н., професор, завідувач кафедри освіти та 

управління навчальним закладом Класичного приватного університету 

Прошкін В.В., д.пед.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук 

і математики факультету інформаційних технологій та управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

 



6.3. УХВАЛИЛИ: 

6.3.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «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: д.пед.наук, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та 

хореографії Л.М.Василенко. 

Рецензенти: 

Мозгальова Н. Г. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; 

Савченко Р. А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та 

методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 

6.4. УХВАЛИЛИ: 

6.4.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «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 – кан.соц. наук, доцент кафедри соціології Ідрісов Бахтійор 

Алієвіч. 

Рецензенти: 

Морарь М.В. - доктор політичних наук, професор кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Александров Д.В. – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи Мелітопольського інституту екології та соціальних 

технологій Університету «Україна». 

 

 

6.5. УХВАЛИЛИ: 

6.5.1.Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Георгадзе Тетяни 

Олександрівни «Організаційно-педагогічні умови формування сімейних 

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

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 



(штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького): 

1) Шевченко Юлію Михайлівну, доктора педагогічних наук, професора 

кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

– та опонентів: 

1) Помиткіна Едуарда Олександровича, доктора психологічних наук, 

професора, провідного наукового співробітника відділу психології праці в 

Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України; 

2) Скриль Оксану Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри англійської мови, факультету іноземних мов Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

6.5.2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  

Георгадзе Тетяни Олександрівни «Організаційно-педагогічні умови 

формування сімейних цінностей в учнів основної школи» на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

Голова ради: Шевченко Юлія Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри початкової освіти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Рецензент (1): Москальова Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 

Рецензент (2): Чорна Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Опонент (1): Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних 

наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці в 

Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України; 

Опонент (2): Скриль Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри англійської мови, факультету іноземних мов Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

6.5.3. 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 Георгадзе Тетяни Олександрівни 

«Організаційно-педагогічні умови формування сімейних цінностей в учнів 

основної школи» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки. 

 



 

6.6. УХВАЛИТИ: 

6.6.1 Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового 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. 

(штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького): 

1) Максимов Олександр Сергійович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького.  

– та опонентів: 

1) Шкільна Ірина Миколаївна,  кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії морального громадянського та 

міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України;  

2) Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри авіаційної психології Національного авіаційного 

університету.    

 

6.6.2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового 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. 

Голова ради: Максимов Олександр Сергійович, доктор педагогічних 

наук, професора, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького.  

Рецензент (1): Троїцька Тамара Серафимівна, доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Рецензент (2): Канарова Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Опонент (1): Шкільна Ірина Миколаївна,  кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії морального громадянського та 

міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України; 



Опонент (2): Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри авіаційної психології Національного 

авіаційного університету. 

 

6.6.3. 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 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. 

 
 

6.7. УХВАЛИТИ: 

6.7.1.Затвердити кандидатури:  

– голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Куліди Оксани 

Олександрівни «Педагогічна-рефлексія як спосіб моделювання особистісного 

самовизначення майбутнього бакалавра права» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 011- Освітні, педагогічні науки.  

(штатного працівника Мелітопольського держаного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького): 

1) Аверіну Катерину Сергіївну, доктора педагогічних наук 

(спеціальність –13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки), доцента 

кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

– та опонентів: 

1) Петриченко Ларису Олексіївну, доктора педагогічних наук, 

(спеціальність-13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки),професора 

кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту, перший проректор комунального закладу «Харківської 

Гуманітарної-педагогічної академії» 

2) Горбову Наталію Аркадіївну, кандидата педагогічних наук 

(спеціальність-13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки),доцента 

кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

 

  6.7.2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 

Куліди Оксани Олександрівни «Педагогічна-рефлексія як спосіб 

моделювання особистісного самовизначення майбутнього бакалавра права» 



на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011- Освітні, 

педагогічні науки.  

 Голова ради: Аверіна Катерина Сергіївна, доктор педагогічних наук 

(спеціальність  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ), доцент 

кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Рецензент (1): Шевченко Юлія Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри початкової освіти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 

Рецензент (2): Кожевникова Алла Власівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Опонент (1): Петриченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

(спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки),професор 

кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту, перший проректор комунального закладу «Харківська 

Гуманітарна-педагогічна академія» 

Опонент (2): Горбова Наталя Аркадіївна, кандидат педагогічних наук 

(спеціальність-13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки),доцент 

кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

 

6.7.3. 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 Куліди Оксани Олександрівни 

«Педагогічна-рефлексія як спосіб моделювання особистісного 

самовизначення майбутнього бакалавра права» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 011- Освітні, педагогічні науки.  
 

 

6.8. УХВАЛИЛИ:  

6.8.1.Внести на погодження нову редакцію Статуту університету на 

конференцію трудового колективу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Анатолій СОЛОНЕНКО    


