
16.11.2021 р.                   14.30   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

1. Про розгляд атестаційних справ. Представлення до вченого звання 

професора (6 хв.): 

1.1. доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Аверіної 

Катерини Сергіївни; 

1.2. доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Верголяс Майї 

Розметівни; 

1.3.  професора кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних 

дисциплін Мединського Сергія Володимировича. 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

доцент Марина БІЛЕЦЬКА  

 

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

(4 хв.): 

2.1. старшого викладача кафедри германської філології Камишової Тетяни 

Миколаївни; 

2.2. старшого викладача кафедри початкової освіти Саєнко Юлії 

Олександрівни. 

Доповідає: секретар Вченої ради,  

доцент Марина БІЛЕЦЬКА  

 

3.Актуалізація діяльності бібліотеки МДПУ ім.Б.Хмельницького у напрямі 

підтримки наукової діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти університету (до 7 хв.). 

Доповідає: проректор з наукової роботи  

Людмила МОСКАЛЬОВА 

 

4.Удосконалення системи іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти в 

університеті (до 7 хв.) 

Доповідає: голова постійної комісії Вченої ради 

 з розвитку іншомовної освіти в університеті 

Тетяна КОНОВАЛЕНКО  

 

5.Інновації освітнього процесу в університеті, які забезпечують якісну 

підготовку  здобувачів вищої освіти (до 10  хв.). 

Доповідає: голова науково-методичної ради університету  

Наталя МІЛЬКО 

 

6.Про створення програми розвитку дистанційної та змішаної форм освіти в 

університеті (до 7 хв.). 

Доповідає: завідувач кафедри інформатики і кібернетики 

Вячеслав ОСАДЧИЙ 

 

https://hb.mdpu.org.ua/kafedra-anatomiyi-i-fizyologiyi-lyudyny-i-tvaryn/


 

 

 

7. Різне (до 10 хв.) 

 

7.1. Про рекомендацію до друку збірку матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції «Стратегічні пріорітети розвитку соціально-економічних 

систем у контексті сучасного наукового виміру». Редакційна колегія: Марченко 

О.А. - д.екон.н., професор; Постол А.А. - д.екон.н., професор; Рунчева Н.В. - 

д.екон.н., професор; Ігнатенко М.М. - д.екон.н., професор; Сальнікова М.В. - 

магістр економіки. 

 

Доповідає: проректор з наукової роботи  

Людмила МОСКАЛЬОВА 

 

 

7.2. Про започаткування освітньої діяльності за ІІІ (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка та затвердження освітньо-

наукової програми і навчального плану. 

 

Доповідає: відповідальна за ліцензування  

та акредитацію в університеті Наталя ФАЛЬКО  

 

 

 

7.3. Про наукове кураторство в Національному природному парку «Великий 

Луг». 

Доповідає: проректор з наукової роботи  

Людмила МОСКАЛЬОВА 

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар       Марина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 


