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3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. Затвердити Програму підтримки наукової діяльності учасників 

освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (2022-2025 роки). 
 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

4.1.Деканам факультетів, директору інституту посилити контроль за 

відвідуванням здобувачами вибіркових освітніх компонентів іншомовного 

циклу. 

4.2.На факультетах та в інституті розглянути можливість створення 

освітніх програм у поєднанні з англомовним компонентом. 

4.3.Головам науково-методичних комісій факультетів/інституту 

проаналізувати силабуси вибіркових освітніх компонентів іншомовного 

циклу та надати рекомендації НПП щодо вдосконалення їх змісту для 

підвищення мотивації здобувачів щодо їх вивчення. 

4.4.Провести опитування серед здобувачів магістратури щодо труднощів 

складання ЄВІ. 

4.5.Голові Комісії Вченої ради з іншомовної освіти 

Т.В.КОНОВАЛЕНКО організувати проведення заліку з вибіркових освітніх 

компонентів іншомовного циклу у форматі ЄВІ під час зимової і літньої 

заліково-екзаменаційних сесій. 

4.6.Керівнику Центру іноземних мов Т.В.НАСАЛЕВИЧ проаналізувати 

результативність складання заліку з вибіркових освітніх компонентів 

іншомовного циклу під час зимової і літньої заліково-екзаменаційних сесій 

та надати рекомендації за результатами проведеної аналітичної роботи. 

4.7.Продовжити практику підвищення мотивації здобувачів до вивчення 

іноземних мов шляхом: 

4.7.1.Їх зацікавленості щодо обрання вибіркових освітніх компонентів 

іншомовного циклу. 

4.7.2.Поглиблення усвідомлення здобувачами важливості набуття 

високого рівня володіння іноземними мовами для більш широких 

можливостей щодо академічної мобільності, проектної і грантової 

діяльності. 
 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Завідувачам кафедр та гарантам освітніх програм: 

5.1.1. При створенні та оновленні освітніх програм та навчальних планів, 

вносити до переліку нові освітні компоненти із урахуванням інноваційних 



досліджень у відповідній галузі (STEAM-освіта, інфомедійна грамотність 

тощо). 

5.1.2. При розробці та оновленні робочих програм та силабусів освітніх 

компонентів забезпечити моніторинг наявності  інновацій у змісті, формах та 

методах викладання освітніх компонентів.  

5.2. Голові НМР МІЛЬКО Н.Є.: 

5.2.1. З метою підвищення якості освітнього процесу та обміну досвідом 

використання  інноваційних напрацювань проводити кожного семестру 

згідно графіку тренінги для науково-педагогічних працівників університету. 

5.2.2. До 19.11.2021 р. скласти графік проведення викладачами 

факультетів/інституту відкритих занять (на І семестр) із використанням 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій та різних форм 

навчання (очна, дистанційна, змішана). 

5.2.3. До 10.12.2021 р. провести анкетування науково-педагогічних 

працівників щодо використання інноваційних методів навчання в освітньому 

процесі. 

5.2.4. За результати анкетування до 31.01.2022 р. оновити «Реєстр 

освітніх інновацій у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького».   

5.3. Голові НМР МІЛЬКО Н.Є. та завідувачу кафедри педагогіки та 

педагогічної майстерності ЄРМАК Ю.І.: 

5.3.1. За результатами моніторингу впровадження педагогічних 

інновацій  в навчальний процес, що забезпечує якість вищої освіти, 

підготувати та опублікувати колективну монографію «Педагогічні інновації у 

ЗВО: перспективи розвитку» (ІІ семестр 2021-2022 н.р.). 

 

6. УХВАЛИЛИ:  

6.1.Затвердити Програму розвитку дистанційної та змішаної форм освіти 

в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького (2022-2025 роки). 
 

7.1.УХВАЛИЛИ:  

7.1.1. Рекомендувати 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. 
 

 

7.2.УХВАЛИЛИ: 

7.2.1.Започаткувати освітню діяльність на ІІІ (освітньо-науковому) рівні 

зі спеціальності 051 Економіка. 



7.2.2.Затвердити освітньо-наукову програму та навчальний план 

«Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка» зі спеціальності 051 

Економіка.  
 

 

7.3. УХВАЛИЛИ: 

7.3.1. Прийняти пропозицію Національного природного парку «Великий 

Луг» щодо наукового кураторства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Анатолій СОЛОНЕНКО    

 


