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Рішення засідання №17 вченої ради від 30 червня 2016 року
1.
СЛУХАЛИ:
Про результати підсумкової атестації в Екзаменаційних комісіях
університету здобувачів вищої освіти в 2015–2016 навчальному році та
завдання щодо підвищення якості професійної підготовки фахівців.
Доповідають голови ЕК: Ачкан В. В., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та
інформаційних технологій у навчанні; Юносова В. О., кандидат
філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики
викладання фахових дисциплін; Хатунцева С. М., кандидат педагогічних
наук, доцент, завідувач кафедри біології, екології та безпеки
життєдіяльності; Дудорова К. Б., кандидат юридичних наук, доцент;
Константінова В. М., доктор історичних наук, професор; Антоненко О.В.,
доцент кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін і
інформатики, кандидат технічних наук.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію голів ЕК: Ачкана В. В., кандидата педагогічних наук,
доцента кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та
інформаційних технологій у навчанні; Юносової В. О., кандидата
філологічних наук, доцента кафедри української мови та методики
викладання фахових дисциплін; Хатунцевої С. М., кандидата педагогічних
наук, доцента, завідувача кафедри біології, екології та безпеки
життєдіяльності; Дудорової К. Б., кандидата юридичних наук, доцента;
Константінової В. М., доктора історичних наук, професора; Антоненка О.В.,
доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін і
інформатики, кандидата технічних наук, – взяти до відома.
1.2. З метою подальшого підвищення якості професійної підготовки
фахівців визначити пріоритетні напрямки роботи з урахуванням пропозицій
голів ЕК.
Відповідальні – начальник навчального відділу, директори інститутів,
декани факультетів.
Термін – вересень 2016 р.
2. СЛУХАЛИ:
Подання провідного фахівця з виховної роботи Омельченко А. І. про
призначення іменних стипендій студентам за результатами літньої заліковоекзаменаційної сесії на перший семестр 2016–2017 навчального року:
– студентці 31 групи соціально-гуманітарного факультету Прокопенко
Ірині Геннадіївні – стипендії Президента України;
– студентці 24 групи Інституту психолого-педагогічної освіти та
мистецтв Чаплик Ользі Степанівні – стипендії Президента України;
– студентці 35б групи Інституту психолого-педагогічної освіти та
мистецтв Тереховій Маргариті Геннадіївні – стипендії Президента України;

2

– студентці 62 групи факультету фізико-математичної та технологічної
освіти Сичовій Діані Валеріївні – стипендії Верховної Ради України;
– студентці 21б групи факультету економіки та управління Шубі Ганні
Олегівні – стипендії Запорізької обласної ради;
– студентці 304 групи Інституту соціально-педагогічної та корекційної
освіти Пустовойт Валерії Ігорівні – стипендії Запорізької обласної державної
адміністрації.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
призначення Прокопенко Ірині Геннадіївні, студентці 31 групи соціальногуманітарного факультету, Чаплик Ользі Степанівні, студентці 24 групи
Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Тереховій Маргариті
Геннадіївні, студентці 35б групи Інституту психолого-педагогічної освіти та
мистецтв, стипендій Президента України.
2.2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
призначення Сичовій Діані Валеріївні, студентці 62 групи факультету фізикоматематичної та технологічної освіти, стипендії Верховної Ради України.
2.3. Клопотати перед Запорізькою обласною державною адміністрацією
про призначення Шубі Ганні Олегівні, студентці 21б групи факультету
економіки та управління, стипендії Запорізької обласної ради.
2.4. Клопотати перед Запорізькою обласною державною адміністрацією
про призначення Пустовойт Валерії Ігорівні, студентці 304 групи Інституту
соціально-педагогічної та корекційної освіти, стипендії Запорізької обласної
державної адміністрації.
3.
СЛУХАЛИ:
Про конкурс на заміщення вакантних посад доцента кафедри
(додаток №3).
3.1. СЛУХАЛИ:
Про конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри іноземних
мов і методики викладання кандидатом психологічних наук Пановою Н. Ю.
УХВАЛИЛИ:
3.1.1. Внести кандидатуру Панової Наталії Юріївни до бюлетенів для
таємного голосування.
3.1.2. Обрати лічильну комісію у такому складі: Макаренко Т. П. –
голова, Осіпов В.М., Горецька О.В. – члени комісії.
3.1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного
голосування про обрання за конкурсом доцента кафедри іноземних мов і
методики викладання кандидата психологічних наук Панової Н. Ю. Роздано
бюлетенів – 30, "За" – 30, "Проти" – немає, недійсних бюлетенів – немає.
3.1.4. Клопотати перед адміністрацією університету про призначення на
посаду доцента кафедри іноземних мов і методики викладання кандидатом
психологічних наук Панову Н. Ю. з укладанням контракту.
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3.2. СЛУХАЛИ:
Про конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри іноземних
мов і методики викладання доктором філологічних наук Леміш Н. Є.
УХВАЛИЛИ:
3.2.1. Внести кандидатуру Леміш Наталії Євгенівни до бюлетенів для
таємного голосування.
3.2.2. Обрати лічильну комісію у такому складі: Макаренко Т. П. –
голова, Осіпов В.М., Горецька О.В. – члени комісії.
3.2.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного
голосування про обрання за конкурсом доцента кафедри іноземних мов і
методики викладання доктора філологічних наук Леміш Н. Є. Роздано
бюлетенів – 30, "За" – 28, "Проти" – 2, недійсних бюлетенів – немає.
3.2.4. Клопотати перед адміністрацією університету про призначення на
посаду доцента кафедри іноземних мов і методики викладання кандидатом
психологічних наук Леміш Н. Є. з укладанням контракту.
3.3. СЛУХАЛИ:
Про конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри методики
викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у
навчанні кандидатом педагогічних наук Школою О. В.
УХВАЛИЛИ:
3.3.1. Внести кандидатуру Школи Олександра Васильовича до
бюлетенів для таємного голосування.
3.3.2. Обрати лічильну комісію у такому складі: Макаренко Т. П. –
голова, Осіпов В.М., Горецька О.В. – члени комісії.
3.3.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного
голосування про обрання за конкурсом доцента кафедри методики
викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у
навчанні кандидатом педагогічних наук Школи О. В. Роздано бюлетенів – 30,
"За" – 29, "Проти" – 1, недійсних бюлетенів – немає.
3.3.4. Клопотати перед адміністрацією університету про призначення на
посаду доцента кафедри методики викладання фізико-математичних
дисциплін та інформаційних технологій у навчанні кандидатом педагогічних
наук Школу О. В. з укладанням контракту.
3.4. СЛУХАЛИ:
Про конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри
комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні кандидатом педагогічних
наук Горбатюк Л. В.
УХВАЛИЛИ:
3.4.1. Внести кандидатуру Горбатюк Лариси Василівни до бюлетенів для
таємного голосування.
3.4.2. Обрати лічильну комісію у такому складі: Макаренко Т. П. –
голова, Осіпов В.М., Горецька О.В. – члени комісії.
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3.4.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного
голосування про обрання за конкурсом доцента кафедри комп’ютерних
технологій в управлінні та навчанні кандидатом педагогічних наук
Горбатюк Л. В. Роздано бюлетенів – 30, "За" – 30, "Проти" – немає,
недійсних бюлетенів – немає.
3.4.4. Клопотати перед адміністрацією університету про призначення на
посаду доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні
кандидатом педагогічних наук Горбатюк Л. В. з укладанням контракту.
3.5. СЛУХАЛИ:
Про конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри
фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін та інформатики
кандидатом педагогічних наук Алєксєєвою Г. М.
УХВАЛИЛИ:
3.5.1. Внести кандидатуру Алєксєєвої Ганни Миколаївни до бюлетенів
для таємного голосування.
3.5.2. Обрати лічильну комісію у такому складі: Макаренко Т. П. –
голова, Осіпов В.М., Горецька О.В. – члени комісії.
3.5.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного
голосування про обрання за конкурсом доцента кафедри фундаментальних та
інженерно-педагогічних дисциплін та інформатики кандидатом педагогічних
наук Алєксєєвої Г. М. Роздано бюлетенів – 30, "За" – 29, "Проти" – 1,
недійсних бюлетенів – немає.
3.5.4. Клопотати перед адміністрацією університету про призначення на
посаду доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних
дисциплін та інформатики кандидатом педагогічних наук Алєксєєвої Г. М. з
укладанням контракту.
4.

Різне.

