
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ №7/1

Про основні фінансово-економічні показники діяльності університету в 
2020 році

Заслухавши й обговоривши доповідь головної бухгалтерки Катерини 
Іванівни СВЕНТИЦЬКОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
1.1. Інформацію головної бухгалтерки Катерини Іванівни 

СВЕНТИЦЬКОЇ взяти до відома.

Голова вченої Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ №7/2

Стан роботи з дотримання безпеки життєдіяльності університету та 
відповідних умов праці й навчання

Заслухавши й обговоривши доповідь першої проректорки, професорки Ольги 
Іванівни ГУРЕНКО, вчена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Інформацію першої проректорки, професорки Ольги Іванівни 
ГУРЕНКО взяти до відома.

Голова вченої Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ №7/3

Про результати виконання бюджету студентського самоврядування 
університету за 2020 рік та затвердження кошторису на 2021 рік

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника голова студентського 
самоврядування БДПУ Ярослава ГОРБАЛЯ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
3.1. Інформацію заступника голова студентського самоврядування 

БДПУ Ярослава ГОРБАЛЯ взяти до відома.
3.2. Затвердити кошторис студентського самоврядування на 2021 рік.

Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.1

Про підтвердження вченого звання доцентки кафедри комп’ютерних 
технологій в управлінні та навчанні й інформатики кандидаткою 
педагогічних наук Ганною Миколаївною АЛЕКСЄЄВОЮ

Заслухавши й обговоривши інформацію голови вченої ради, професора Ігоря 
Тимофійовича БОГДАНОВА, вчена рада

УХВАЛИЛА:
4.1.1. Внести кандидатуру доцентки кафедри комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні й інформатики Ганни Миколаївни АЛЕКСЄЄВОЇ до 
бюлетенів для таємного голосування.

4.1.2. Обрати лічильну комісію у такому складі: МАКАРЕНКО Тамара 
Петрівна - голова; СТАРИНСЬКА Олена Віталіївна, ГРИГОР’ЄВА Наталя 
Анатоліївна - члени комісії.

4.1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 
голосування про підтвердження вченого звання доцентки кафедри 
комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики 
кандидаткою педагогічних наук Ганною Миколаївною АЛЕКСЄЄВОЮ. 
Роздано бюлетенів - 31, "За" - 31, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 
немає.

4.1.4. Вийти з клопотанням перед Міністерством освіти і науки України 
про присвоєння вченого звання доцентки кафедри комп’ютерних технологій в 
управлінні та навчанні й інформатики кандидатці педагогічних наук Ганні 
Миколаївні AJІЕКСЄЄВІЙ. 7 ‘%

Голова вченої ра, Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.2

Про підтвердження вченого звання доцентки кафедри комп’ютерних 
технологій в управлінні та навчанні й інформатики кандидаткою 
педагогічних наук Ларисою Василівною ГОРБАТЮК

Заслухавши й обговоривши інформацію голови вченої ради, професора Ігоря 
Тимофійовича БОГДАНОВА, вчена рада

УХВАЛИЛА:
4.2.1. Внести кандидатуру доцентки кафедри комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні й інформатики Лариси Василівни ГОРБАТЮК до 
бюлетенів для таємного голосування.

4.2.2. Обрати лічильну комісію у такому складі: МАКАРЕНКО Тамара 
Петрівна - голова; СТАРИНСЬКА Олена Віталіївна, ГРИГОР’ЄВА Наталя 
Анатоліївна - члени комісії.

4.2.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 
голосування про підтвердження вченого звання доцентки кафедри 
комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики 
кандидаткою педагогічних наук Ларисою Василівною ГОРБАТЮК. Роздано 
бюлетенів -31, "За" -31, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - немає.

4.2.4. Вийти з клопотанням перед Міністерством освіти і науки України 
про присвоєння вченого звання доцентки кафедри комп’ютерних технологій в 
управлінні та навчанні й інформатики кандидатці педагогічних наук Ларисі 
Василівні ГОРБАТЮК.

Голова вченої рад Ігор БОГДАНОВ



#1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.3

Про висунення кандидатури Геннадія Олександровича ШИШКІНА, 
доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики і методики 
навчання фізики, на здобуття державної стипендії видатним діячам науки

Заслухавши й обговоривши інформацію декана факультету фізико- 
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти, професорки Вікторії 
Іванівни ЖИГІРЬ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Вийти з клопотанням перед Міністерством освіти і науки України про 

призначення Геннадію Олександровичу ШИШКІНУ, доктору педагогічних 
наук, професору кафедри фізики і методики навчання фізики, державної 
стипендії видатним діячам науки.

Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.4

Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 
«Технології логопедичного обстеження», упорядники - доцентки 
ЛИНДША Євгенія Юріївна, РЕВУЦЬКА Олена Володимирівна

Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки, професорки 
Ольги Іванівни ГУРЕНКО, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Технології 

логопедичного обстеження», упорядники - доцентки ЛИНДІНА Євгенія 
Юріївна, РЕВУЦЬКА Олена Володимирівна.

Рецензенти:
ТРОФИМЕНКО Людмила Іванівна - кандидатка педагогічних

наук, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної 
педагогіки НАИН України;

- БОЙЧУК Юрій Дмитрович - доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

- ЄФИМЕНКО Микола Миколайович - доктор педагогічних наук, 
професор кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.5

Про рекомендацію до друку навчального посібника «Формування 
математичної компетентності у дітей дошкільного віку», авторка - 
докторка педагогічних наук, професорка ЗАЙЦЕВА Лариса Іванівна

Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки, професорки 
Ольги Іванівни ГУРЕНКО, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Рекомендувати до друку навчальний «Формування математичної 

компетентності у дітей дошкільного віку», авторка - докторка педагогічних 
наук, професорка ЗАЙЦЕВА Лариса Іванівна.

Рецензенти:
- БЕХ Іван Дмитрович - доктор психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАГІН 
України;

- БРЕЖНЄВА Олена Геннадіївна - доктор педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного 
університету;

- АНДРЮЩЕНКО Тетяна Костянтинівна - доктор педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри професійного розвитку педагогів КНЗ 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської області».

Голова вченої ради

о

Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.6

Про рекомендацію до друку парціальної програми «Формування 
математичної компетентності у дітей дошкільного віку», авторка - 
докторка педагогічних наук, професорка ЗАЙЦЕВА Лариса Іванівна

Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки, професорки 
Ольги Іванівни ГУРЕНКО, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Рекомендувати до друку парціальну програму «Формування математичної 
компетентності у дітей дошкільного віку», авторка — докторка педагогічних 
наук, професорка ЗАЙЦЕВА Лариса Іванівна.

Рецензенти:
- КОВШАР Олена Вікторівна - докторка педагогічних наук, 

професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти Криворізького 
державного педагогічного університету;

ЩЕРБАКОВА Катерина Йосипівна - кандидатка педагогічних
наук, професорка кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного 
університету;

- ОМЕЛЬЧЕНКО Тетяна - завідувачка ЗДО№34 відділу освіти 
виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.7

Про рекомендацію до друку методичних посібників «Формування 
математичної компетентності у дітей дошкільного віку (4-й, 5-й, 6-й роки 
життя)», авторка - докторка педагогічних наук, професорка ЗАЙЦЕВА 
Лариса Іванівна

Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки, професорки 
Ольги Іванівни ГУРЕНКО, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Рекомендувати до друку методичні посібники «Формування 

математичної компетентності у дітей дошкільного віку (4-й, 5-й, 6-й роки 
життя)», авторка - докторка педагогічних наук, професорка ЗАЙЦЕВА Лариса 
Іванівна.

Рецензенти:
КОВШАР Олена Вікторівна - докторка педагогічних наук, 

професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти Криворізького 
державного педагогічного університету;

- ЩЕРБАКОВА Катерина Йосипівна - кандидатка педагогічних 
наук, професорка кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного 
університету;

ОМЕЛЬЧЕНКО Тетяна - завідувачка ЗДО№34 відділу освіти

Голова вченої ради

виконавчого комітету міської ради.

Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.8

Про рекомендацію до друку робочих зошитів «Математична скринька 
(4-й, 5-й, 6-й роки життя)», авторка - докторка педагогічних наук, 
професорка ЗАЙЦЕВА Лариса Іванівна

Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки, професорки 
Ольги Іванівни ГУРЕНКО, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Рекомендувати до друку робочі зошити «Математична скринька (4-й, 5- 

й, 6-й роки життя)», авторка - докторка педагогічних наук, професорка 
ЗАЙЦЕВА Лариса Іванівна.

Рецензенти:
КОВШАР Олена Вікторівна - докторка педагогічних наук, 

професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти Криворізького 
державного педагогічного університету;

- ЩЕРБАКОВА Катерина Йосипівна - кандидатка педагогічних 
наук, професорка кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного 
університету;

— ОМЕЛЬЧЕНКО Тетяна — завідувачка ЗДО№34 відділу освіти 
виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.9

Звіт з науково-дослідної теми кафедри фізики та методики навчання 
фізики «Проектування та розробка фізичного обладнання для 
навчальних закладів» (0116U002971), що виконувалася впродовж 2016- 
2020 рр. (керівник- доктор педагогічних наук, професор Геннадій 
Олександрович ШИШКІН)

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачки кафедри фізики та 
методики навчання фізики Яни Олександрівни СИЧІКОВОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити звіт з науково-дослідної теми кафедри фізики та методики 

навчання фізики «Проектування та розробка фізичного обладнання для 
навчальних закладів» (0116U002971), що виконувалася впродовж 2016-2020 
рр. (керівник - доктор педагогічних наук, професор Геннадій Олександрович 
ШИШКІН).

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.10

Про затвердження науково-дослідної теми кафедри фізики та методики 
навчання фізики на 2021-2025 рр. Керівниця - докторка технічних наук, 
доцентка, завідувачка кафедри Яна Олександрівна СИЧІКОВА

Заслухавши й обговоривши інформацію докторки технічних наук, доцентки, 
завідувачки кафедри Яни Олександрівни СИЧІКОВОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити науково-дослідну тему кафедри фізики та методики 

навчання фізики на 2021-2025 рр. у такому формулюванні: «Теоретико- 
методичні засади системної фундаментальної підготовки майбутніх фахівців 
у галузі методики фізики та наноматеріалознавства до професійної діяльності» 
(керівниця - докторка технічних наук, доцентка, завідувачка кафедри Яна 
Олександрівна СИЧІКОВА).

т-і .. На. Д І /1 ’-У Д ’«*•Голова вченої радірг і|| мЩО > -М-ДХ Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ №7/4.11

Звіт науково-дослідної теми кафедри початкової освіти «Підвищення 
якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» 
(0116 U008834), яка виконувалася впродовж 2016-2020 рр. Керівниця - 
докторка педагогічних наук, професорка Людмила Вікторівна КОВАЛЬ

Заслухавши й обговоривши інформацію докторки педагогічних наук, 
професорки Людмили Вікторівни КОВАЛЬ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити звіт з науково-дослідної теми кафедри початкової освіти 

«Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової 
освіти» (0116 U008834), яка виконувалася впродовж 2016-2020 рр. 
Керівниця - докторка педагогічних наук, професорка Людмила Вікторівна 
КОВАЛЬ.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.12

Про затвердження науково-дослідної теми кафедри початкової освіти на 
2021-2025 рр. Керівниця - докторка педагогічних наук, професорка, 
завідувачка кафедри Алла Миколаївна КРАМАРЕНКО

Заслухавши й обговоривши інформацію докторки педагогічних наук, 
професорки Людмили Вікторівни КОВАЛЬ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити науково-дослідну тему кафедри початкової освіти на 2021- 

2025 рр. у такому формулюванні: «Підготовка майбутніх учителів в умовах 
варіативності початкової освіти». Керівниця - докторка педагогічних наук, 
професорка, завідувачка кафедри Алла Миколаївна КРАМАРЕНКО.

Голова вченої рад: Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ №7/4.13

Про затвердження науково-дослідної теми кафедри теорії та методики 
фізичного виховання на 2021-2025 роки

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачки кафедри теорії та 
методики фізичного виховання Наталі Михайлівни САМСУТІНОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити науково-дослідну тему кафедри теорії та методики 

фізичного виховання на 2021-2025 рр. у такому формулюванні: «Сучасні 
технології професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту».

Голова вченої ра, Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.14

Про затвердження науково-дослідної теми кафедри української мови та 
славістики на 2021-2025 роки

Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з науково-педагогічної 
роботи Вікторії Миколаївни ЛІПИЧ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити науково-дослідну тему кафедри української мови та 

славістики на 2021-2025 рр. у такому формулюванні: «Лінгвостилістичні та 
лінгводидактичні дослідження мовного простору».

Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.15

Про затвердження Положення про порядок запобігання і врегулювання 
потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових 
осіб Бердянського державного педагогічного університету

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчального відділу 
Ольги Володимирівни ШУБІНОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного
та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб Бердянського
державного педагогічного

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.16

Про затвердження Положення про науково-технологічний центр 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Бердянського державного педагогічного університету

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчального відділу 
Ольги Володимирівни ШУБІНОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити Положення про науково-технологічний центр факультету 

фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського 
державного педагогічного університету.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.17

Про затвердження дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти на 
2021/2022 навчальний рік та оприлюднення їх на сайті університету

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчального відділу 
Ольги Володимирівни ШУБІНОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти на 

2021/2022 навчальний рік та оприлюднити їх на сайті університету.

Голова вченої ра, Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.18

Про зміну гаранта ОПП «Фізична культура» першого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка (кваліфікація - бакалавр освіти) й призначення 
гарантом кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри теорії та 
методики фізичного виховання Наталі Михайлівни САМСУТІНОІ

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчального відділу 
Ольги Володимирівни ШУБІНОІ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Призначити гарантом ОПП «Фізична культура» першого рівня вищої 

освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка (кваліфікація - бакалавр освіти) кандидатку педагогічних 
наук, доцентку кафедри теорії та методики фізичного виховання Наталю 
Михайлівну САМСУТІНУ.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.19

Про зміну гаранта ОПП «Фізична культура і спорт. Тренерська 
діяльність з обраного виду спорту» першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка (кваліфікація - бакалавр фізичної культури і спорту) й 
призначення гарантом кандидатки педагогічних наук, доцентки 
Людмили Олександрівни КОНОВАЛЬСЬКОЇ

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчального відділу 
Ольги Володимирівни ШУБІНОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Призначити гарантом ОПП «Фізична культура і спорт. Тренерська 

діяльність з обраного виду спорту» першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
(кваліфікація - бакалавр фізичної культури і спорту) кандидатку педагогічних 
наук, доцентку Людмилу Олександрівну КОНОВАЛЬСЬКУ.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.20

Про зміну гаранта ОПП «Фізична культура і спорт» другого рівня 
вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка (кваліфікація - магістр з фізичної культури і спорту) 
й призначення гарантом кандидата наук з фізичного виховання та спорту, 
професора кафедри теорії та методики фізичного виховання Сергія 
Георгійовича КУШНІРЮКА

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчального відділу 
Ольги Володимирівни ШУБІНОЇ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Призначити гарантом 01111 «Фізична культура і спорт» другого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка (кваліфікація - магістр з фізичної культури і спорту) 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту, професора кафедри теорії та 
методики фізичного виховання Сергія Георгійовича КУШНІРЮКА.

Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.21

Про підтримку кандидатури члена-кореспондента НАН України Тамари 
Іванівни ГУНДОРОВОІ щодо обрання дійсним членом (академіком) 
Національної Академії Наук України зі спеціальності 
«Літературознавство»

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачки кафедри української та 
зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, професорки Ольги 
Дмитрівни ХАРЛАН, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Підтримати кандидатуру члена-кореспондента НАН України Тамари 

Іванівни ГУНДОРОВОІ щодо обрання її дійсним членом (академіком) 
Національної Академії Наук України зі спеціальності «Літературознавство».

Голова вченої рад Ігор БОГДАНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА

25 лютого 2021 року РІШЕННЯ № 7/4.22

Про створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту 
дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 
035 Філологія. Здобувачка - Оксана Олегівна МІТРАКОВА

Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з науково-педагогічної 
роботи Вікторії Миколаївни ЛІПИЧ, вчена рада

УХВАЛИЛА:
Створити разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія. 
Здобувачка - Оксана Олегівна МІТРАКОВА.

Голова вченої ради Ігор БОГДАНОВ
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