
31.08.2021 р.        14.00 конференц-зал 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

1. Про загальні тенденції стратегічного розвитку МДПУ імені Богдана 

Хмельницького у 2021-2022 навчальному році (до 20 хв.). 

 

Доповідає: ректор  університету 

Анатолій СОЛОНЕНКО 

 

2. Про поточний стан виконання Плану комерціалізації наукової продукції за 

січень-серпень 2021 р. (до 7 хв.). 

Доповідає: проректор з наукової роботи  

Людмила МОСКАЛЬОВА 

 

 3. Про готовність  сайту освітніх дистанційних технологій до навчального 

процесу при змішаній формі навчання (5 хв.). 

Доповідає: директор Центру освітніх  

дистанційних технологій   

Альна ЧОРНА 

 

4. Про затвердження ліміту стипендіатів, які зараховані на перший рік 

навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна 

стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального 

закладу (2 хв.). 

 

Доповідає: головний бухгалтер університету 

Людмила РОЗУМЕЙКО 

5.Про скасування  положень університету (3 хв.): 

5.1.Положення про організацію освітнього процесу в Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

5.2.Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

5.3.Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

 

Доповідає: начальник навчального відділу  

Ярослава СОПІНА 



 

6. Про затвердження положень університету (3 хв.): 

6.1.Положення про організацію освітнього процесу в Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

6.2.Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

6.3.Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

Доповідає: начальник навчального відділу  

Ярослава СОПІНА 

 

 

7. Про затвердження рейтингу успішності здобувачів вищої освіти (2 хв.). 

Доповідає: начальник навчального відділу  

Ярослава СОПІНА 

 

8. Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

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

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

9.  Про затвердження Положення про порядок роботи конкурсної комісії по 

відбору кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Мелітопольського державного педагогічного університету  імені 

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

Доповідає: секретар Вченої ради, 

доцент Марина БІЛЕЦЬКА 

 

10. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктор філософії з метою надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспіранта 4 року навчання: 

Дем’яненка Анатолія Миколайовича (2 хв.). 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії Наталя ГЛЕБОВА 

 

 

11. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктор філософії з метою надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспірантки 4 року 

навчання: Георгадзе Тетяни Олександрівни (2 хв.). 



Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії Наталя ГЛЕБОВА 

 

12. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктор філософії з метою надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспірантки 4 року 

навчання: Куліду Оксану Олександрівну (2 хв.). 

 

Доповідає: відповідальна за атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії Наталя ГЛЕБОВА 

 

 

13.Різне (до 5 хв.) 

 

13.1.Про набрання чинності наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. щодо 

затвердження рішень спеціалізованих рад університету про присудження ступеня 

доктора філософії та видачі відповідних дипломів 

Доповідає: завідувач відділ аспірантури та докторантури  

Олена ДОЛИННА 

 

 

13.2. Про рекомендацію кандидатури доктора юридичних наук, професора 

кафедри права МДПУ імені Богдана Хмельницького Пайди Юрія делегатом на З’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, що буде 

проведений 09 вересня 2021 р. 
  

Доповідає: завідувач кафедри права 

Ярослав ПОПЕНКО 

 

13.3. Про рекомендацію кандидатури доктора юридичних наук, професора 

кафедри права МДПУ імені Богдана Хмельницького Пайди Юрія Юрійовича до 

обрання академіком ГО НАН України (Відділення суспільних наук). 

 

Доповідає: завідувач кафедри права 

Ярослав ПОПЕНКО 

 

13.4. Про реорганізацію структурних підрозділів університету. 

 

Доповідає: перший проректор  

Ірина МАЛЬЦЕВА 

 

 

Вчений секретар        Марина БІЛЕЦЬКА 


