
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л 

засідання організаційного комітету з питань проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

 імені Богдана Хмельницького 

 

17 лютого 2022 року                                № 4                                     м. Мелітополь 

 

Голова засідання – Дюжикова Т.М., завідувач кафедри органічної і біологічної 

хімії, доцент. 

Секретар – Мажара Н.С., начальник відділу кадрів. 

 

Присутні: 7 із 7 членів організаційного комітету з питань проведення 

виборів ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького, персональний склад 

якого затверджено наказом МДПУ імені Богдана Хмельницького від 15.12.2021 

року № 183/01-06 «Про організацію виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького»: 

ДЮЖИКОВА Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри органічної і біологічної 

хімії, голова Первинної профспілкової організації університету; ФЕДОРОВА 

Олена Василівна, директор навчально-наукового інституту соціально-

педагогічної та мистецької освіти; БІЛЕЦЬКА Марина Валентинівна, 

завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва 

естради, вчений секретар; МУРТАЗІЄВ Ернест Гафарович, завідувач кафедри 

математики і фізики, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською 

молоддю;  РОЗУМЕЙКО Назар Олександрович, здобувач вищої освіти ІІІ 

курсу, голова студентської ради факультету інформатики, математики та 

економіки; КОНОПЛЯНКО Олександр Анатолійович, провідний 

юрисконсульт; МАЖАРА Наталія Сергіївна, начальник відділу кадрів. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення Листа Міністерства освіти і науки України від 17.02.2022 

року № 1/2717-22 «Про проведення виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького». 

2. Затвердження графіку зустрічей кандидата на посаду ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького  зі штатними працівниками і здобувачами вищої освіти 

університету. 

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ /1/: Дюжикову Т.М., Голову організаційного комітету з питань 

проведення виборів ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького, яка 

проінформувала, що на адресу університету надійшов Лист Міністерства освіти 

і науки України від 17.02.2022 року № 1/2717-22 «Про проведення виборів 

ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького» з переліком претендентів на посаду ректора. 

Міністерство освіти і науки України згідно з абзацом другим частини 

третьої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» вносить для голосування 

1 кандидатуру претендента – доктора біологічних наук, професора Солоненка 

Анатолія Миколайовича. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 7 осіб, «проти» – 0 осіб, «утримались» – 0 осіб. 

 

СЛУХАЛИ /2/: Коноплянка О.А., заступника голови організаційного комітету 

з питань проведення виборів ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького, 

який запропонував графік проведення зустрічей кандидата на посаду ректора 

університету – доктора біологічних наук, професора Солоненка А.М. зі 

штатним працівниками і здобувачами вищої освіти університету. Проведення 
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зустрічей має відбуватися з обов’язковим дотриманням протиепідемічних 

заходів у змішаному режимі.  

Коноплянко О.А. зауважив, що до 01 березня 2022 року кандидат на 

посаду ректора має розмістити свою Програму на офіційному веб-сайті 

університету для ознайомлення. У період з 28 лютого по 04 березня кандидат 

має право провести зустрічі зі штатними працівниками і здобувачами вищої 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університету. Агітація 

завершується за 3 дні до проведення виборів, відповідно 08 березня. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити наступний графік проведення зустрічей кандидата на 

посаду ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького: 

Дата 

зустрічі 

Час 

зустрічі 

Запрошені 

01.03.2022 1400 Здобувачі вищої освіти хіміко-біологічного 

факультету та факультету інформатики, 

математики та економіки 

1530 Працівники хіміко-біологічного факультету та 

факультету інформатики, математики та 

економіки 

02.03.2022 1400 Здобувачі вищої освіти Навчально-наукового 

інституту соціально-педагогічної та мистецької 

освіти 

1530 Працівники Навчально-наукового інституту 

соціально-педагогічної та мистецької освіти 

03.03.2022 1400 Здобувачі вищої освіти природничо-географічного 

та філологічного факультету  

1530 Працівники природничо-географічного та 

філологічного факультету 

04.03.2022 1400 Здобувачі РhD  

1530 Працівники структурних підрозділів університету, 

які не належать до наукових, науково-

педагогічних і педагогічних 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 7 осіб, «проти» – 0 осіб, «утримались» – 0 осіб. 
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CJIyXAJII4 l3lz (De4opony O.B., rureHa opranisaqifinoro rorrairery 3 rlrlraHb

rrpoBeAeHHf, nz6opin peKropa M[fy irvreni Eor4ana XuenrnzllbKoro, tKa

3arrponoHyBarra pospo6nrr4 Ta :na1art ycirvr au6opuarvr yninepcurery 3arlpoureHlrt Ha

yu6opu peKTopa yninepcuroT, B rKoMy H€BHarlarrrMerbct Affid, po3TalrryBanus.

nu6op.roi Ainrnuqi Ta AoKyMeHT, 3 tKr4M nu6opeqr laae upufi'rn AIIfi. roJlocyBaHrrf,.

YXBAJIIIJILI: fli4rorynaru 3arrporneHrur Arrt nn6opuin Ha Yu6opu peKropa

yninepczrery.

TOJIOC)TBAJII4:

(3D)- 7 oci6, (<rlporrD)-0 oci6, ((yrptIM€uILIcb>)-0 oci6.

TersHa ruOII&IKOBAfonona

Cerperap Haratis, MNKAPA


