
РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

від 31.08.2021 року, протокол № 1 

 
 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1 Першому проректору МАЛЬЦЕВІЙ І.А. створити робочу групу для 

підготовки наказу з основних стратегічних напрямів розвитку МДПУ імені 

Богдана Хмельницького у 2021-2022 навчальному році. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Директору ННІ СПМО ФЕДОРОВІЙ О.В., деканам факультетів: 

ДОНЧЕНКО Л.М., ХРОМИШЕВІЙ О.А., КОНОВАЛЕНКО Т.В., 

ПЕТРЕНКУ В.А.: 

1. Продовжити практику залучення недержавних коштів до 

комерціалізації наукової діяльності кафедр та забезпечити виконання 

планових показників щодо надання науково-освітніх послуг кафедрами на 

2021 р. 

2. Дотримуватися графіку виконання Плану комерціалізації наукової 

продукції на вересень-грудень 2021 р., враховуючи останній прийом 

документації науковим відділом по роботі зі студентами − 10 грудня 2021 р. 

3. У термін до 15.09.2021 р. для посилення роботи зі створення і 

реалізації наукової продукції проаналізувати існуючі програми на сайтах 

міжнародних організацій, що надають фінансування для проведення 

наукових досліджень (платформа Web of Sciense) та надати пропозиції до 

наукового відділу по роботі зі студентами щодо створення проектної 

наукоємної продукції для потенційних інвестицій (Реєстр складений за 

допомогою бібліотеки МДПУ імені Богдана Хмельницького відповідно 

наукових напрямів, див. Додаток).  

 

 

3. УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

 

4. УХВАЛИЛИ: 
4.1.Визначити ліміт  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 – однаковий для всіх факультетів(інституту), курсів та 

спеціальностей(напрямів підготовки)  у розмірі – 45 %.  

 

 

 

 



5.УХВАЛИЛИ: 

5.1 Скасувати Положення про організацію освітнього процесу в 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

5.2. Скасувати Положення про вільний вибір освітніх компонентів 

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університеті імені Богдана Хмельницького. 

5.3. Скасувати Положення про освітню програму підготовки здобувачів 

вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті 

імені Богдана Хмельницького. 

 

6.УХВАЛИЛИ: 

6.1.Затвердити Положення про організацію освітнього процесу в 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

6.2. Затвердити Положення про вільний вибір освітніх компонентів 

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університеті імені Богдана Хмельницького. 

6.3. Затвердити Положення про освітню програму підготовки здобувачів 

вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті 

імені Богдана Хмельницького. 

 

7. УХВАЛИЛИ:  

7.1. Затвердити рейтинг успішності здобувачів вищої освіти. 

 

8.УХВАЛИЛИ: 

8.1. Затвердити у новій редакції та доповненнями Порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників 

та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

 

9.УХВАЛИЛИ: 

9.1.  Затвердити у новій редакції та доповненнями Положення про 

порядок роботи конкурсної комісії по відбору кандидатур на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Мелітопольського 

державного педагогічного університету  імені Богдана Хмельницького. 

 

 

10.УХВАЛИЛИ: 

10.1.Затвердити кандидатури рецензентів та кафедри, на базі якої пройде 

фаховий семінар з метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації: 

–  Канарову Ольгу Вікторівну, кандидата педагогічних наук, доцента 



– Троїцьку Тамару Серафимівну, доктора філософських наук,  

професора 

для проведення попередньої експертизи дисертації  Дем'яненка Анатолія 

Миколайовича з фаху 011 Освітні, педагогічні науки.  

Фаховий семінар провести на базі кафедри дошкільної освіти і 

соціальної роботи. 

 

 

11. УХВАЛИЛИ: 

11.1.Затвердити кандидатури рецензентів та кафедри, на базі якої пройде 

фаховий семінар з метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації: 

–  Чорну Вікторію Володимирівну, кандидата педагогічних наук, 

доцента 

– Москальову Людмилу Юріївну, доктора педагогічних наук, професора 

для проведення попередньої експертизи дисертації  Георгадзе Тетяни 

Олександрівни  з фаху 011 Освітні, педагогічні науки.  

Фаховий семінар провести на базі кафедри дошкільної освіти і 

соціальної роботи. 

 

12.УХВАЛИЛИ: 

12.1.Затвердити кандидатури рецензентів та кафедри, на базі якої пройде 

фаховий семінар з метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації, 

– Кожевникову Аллу Власівну, кандидата педагогічних наук,  

– Шевченко Юлію Михайлівну, доктора педагогічних наук, професора 

для проведення попередньої експертизи дисертації Куліди Оксани 

Олександрівни з фаху 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Фаховий семінар провести на базі кафедри дошкільної освіти і 

соціальної роботи. 

 

13.1. УХВАЛИЛИ: 

13.1.1.Ухвалити рішення про видачу диплома доктора філософії 

наступним здобувачам: 

1.ШЛЄІНІЙ Людмилі Іванівні в галузі знань «Освіта/Педагогіка» за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».  

Серія та номер диплома доктора філософії -  ДР № 001693 

2.ІБРАГІМОВІЙ Людмилі Анатоліївні в галузі знань 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)».  

Серія та номер диплома доктора філософії -  ДР № 001694 

3.СЕНДЕРУ Андрію Андрійовичу в галузі знань «Освіта/Педагогіка» 

за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».  

Серія та номер диплома доктора філософії - ДР № 001695 



13.1.2. Завідувачу відділу аспірантури та докторантури 

ДОЛИННІЙ О.М. підготувати проєкт наказу про видачу дипломів доктора 

філософії відповідним здобувачам. 

 

13.2.УХВАЛИЛИ: 

13.2.1. Затвердити кандидатуру 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. 

 

13.3.УХВАЛИЛИ: 

13.3.1. Рекомендувати кандидатуру доктора юридичних наук, професора 

кафедри права МДПУ імені Богдана Хмельницького Пайди Юрія Юрійовича 

до обрання академіком ГО НАН України (Відділення суспільних наук). 
 

13.4.УХВАЛИЛИ: 
13.4.1. З 31.08.2021 року ліквідувати кафедру прикладної математики та 

інформаційних технологій. 

13.4.2. Перевести НПП ліквідованої кафедри та навчально-допоміжний 

персонал до складу кафедри математики і фізики. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Анатолій СОЛОНЕНКО    


