
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

11 серпня 2022 року  №1/1 
 

  

 Про  пріоритетні завдання діяльності університету в умовах 

сьогодення 

 

 Заслухавши й обговоривши доповідь ректора університету Ігоря 

БОГДАНОВА, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 1.1. Трансформувати зміст освітніх послуг відповідно до потреб нового 

конкурентного середовища на основі комплексного аналізу вступної кампанії 

2022, чинних ОП, ринку праці та кадрового потенціалу Університету: 

− формувати конкурсні пропозиції для вступу до БДПУ у 2023 році 

на конкурентоздатні ОП з урахуванням рентабельної комплектності 

академічних груп та переліку професій майбутнього; 

− запровадити сертифікатні програми та/або minor-програми як 

вибіркової складової ОП на бакалаврському та магістерському рівнях вищої 

освіти задля формування привабливості ОП та конкурентоздатності 

випускників цих ОП на ринку праці;  

− поновити зміст чинних та запровадити нові короткотривалі курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на запит педагогічної 

спільноти та потреб функціонування закладів освіти в умовах невизначеності; 

− реалізувати кадровий резерв університету.  

Відповідальні: перший проректор, декани факультетів, гаранти освітніх 

програм, завідувачі кафедр, комісія з якості.  

Термін – упродовж року. 

1.2. Запровадити окремі ОК іноземною мовою для зміцнення 

конкурентоспроможності випускників через їхнє знання іноземної мови.  

Відповідальні: перший проректор, навчальний відділ, гаранти освітніх 

програм. 

Термін – серпень-вересень 2022 року. 



1.3. Цифровізувати управлінські процеси університету шляхом 

реалізації СЕД та e-education.  

Відповідальні: перший проректор, навчальний відділ, кафедра 

комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики, 

інформаційно-обчислювальний центр. 

Термін – упродовж року. 

1.4. Забезпечити участь викладачів у наукових проєктах міжнародного 

співробітництва, грантах; сприяти співпраці із дослідниками інших країн для 

публікації статей.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

1.5. Підвищити публікаційну активність викладачів та активно залучати 

аспірантів, молодих учених БДПУ до співавторства.   

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

1.6. Ураховувати години наукової роботи (розрахунок 400±30% годин на 

рік на одну ставку) при затвердженні звітів виконання індивідуального плану 

викладача. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін – серпень-вересень. 

1.7. Розробити дієві механізми та стратегічний план підвищення позицій 

БДПУ в рейтингах, зокрема «ТОП-200 Україна», Консолідований рейтинг 

ЗВО України, Рейтинг за показниками Scopus, Webometrics тощо. 

Відповідальні: ректорат, декани, завідувачі кафедр. 

Термін – серпень-грудень. 

1.8. Підвищувати показник присутності університету в медійному 

просторі через залучення науково-педагогічних працівників і здобувачів до 

висвітлення та поширення інформації про всі аспекти його діяльності. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, відділ 

соціально-гуманітарної та виховної роботи, декани, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

1.9. Збільшити кількість дописів і переглядів новин на офіційному сайті 

БДПУ, що сприятиме зростанню інтересу до діяльності університету. 

Відповідальні: відділ соціально-гуманітарної та виховної роботи, декани, 

завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

1.10. Активізувати наповнюваність контенту сторінки StudMedia на 

каналі youtube. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, відділ 

соціально-гуманітарної та виховної роботи, декани, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

1.11. Створити умови для реалізації національно-патріотичного 

виховання здобувачів вищої освіти під час російсько-української війни, 

посилити інформаційно-просвітницьку роботу в цій сфері. 



Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, відділ 

соціально-гуманітарної та виховної роботи, декани, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

 

  
 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

11 серпня 2022 року  №1/2 
 

Про затвердження документації, яка регламентуватиме діяльність 

університету в 2022-2023 н. р. 

 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки Ольги 

ГУРЕНКО, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 
 

Затвердити документацію, яка регламентуватиме діяльність 

університету в 2022-2023 н. р. 
 

 

 

 

  
 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
 


