
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 серпня 2022 року  №2/1 
 

   Про затвердження рішення студентської ради університету щодо 

відрахування здобувачів вищої освіти, які пішли на співпрацю з 

окупаційною владою 

 

Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з науково-

педагогічної роботи Ганни АЛЕКСАНДРОВОЇ, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

 Відрахувати зі складу здобувачів вищої освіти Бердянського 

державного педагогічного університету: 

1. ЛОСКУТОВУ Аліну Олександрівну, здобувачку 3 курсу 34Х 

групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; 

2. ПІМЕНОВА Дмитра Олексійовича, здобувача 1 курсу аспірантури 

факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти; 

3. СКИДАНА Святослава Ігоровича, здобувача 2 курсу М2ЦТ групи 

ОС «Магістр» факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 

технологічної освіти; 

4. МОЧАЛОВУ Анастасію Дмитрівну, здобувачку 2 курсу м2МН-з 

групи ОС «Магістр» гуманітарно-економічного факультету та 2 курсу м203СО 

групи ОС «Магістр» факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; 

5. КЛИМЕНКО Анастасію Євгенівну, здобувачку 4 курсу 404СР 

групи факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; 

6. ОСНЯЧ Олену Миколаївну, здобувачку 3 курсу 308СО групи 

заочної форми навчання факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 

освіти. 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 серпня 2022 року  №2/2 
 

Про затвердження перехідної Стратегії розвитку Бердянського 

державного педагогічного університету 
 

Заслухавши й обговоривши доповідь  ректора університету Ігоря 

БОГДАНОВА, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити перехідну Стратегію розвитку Бердянського державного 

педагогічного університету. 
 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
 

 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 серпня 2022 року  №2/3 
 

 

Про рекомендацію працівників університету ПОНОМАРЕНКА Кирила 

та ЛИТВИЧЕНКО Дарини до вступу в заклади вищої освіти для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

 

 

Заслухавши й обговоривши доповідь  проректорки з наукової роботи 

Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 
 

Рекомендувати ПОНОМАРЕНКА Кирила та ЛИТВИЧЕНКО Дарину до 

вступу в заклади вищої для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії. 
 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
 

 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 серпня 2022 року  №2/4.1 
 

 

Про переведення БОНДАРЕНКО Вікторії, здобувачки третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти І курсу денної форми навчання 

спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 

освітньо-наукової програми Теорія та методика навчання (фізика),  на 

навчання за кошти державного бюджету цієї ж спеціальності  з 01.09.2022 р. 
 

Заслухавши й обговоривши доповідь  проректорки з наукової роботи 

Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Перевести БОНДАРЕНКО Вікторію, здобувачку третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти І курсу денної форми навчання спеціальності 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) освітньо-наукової 

програми Теорія та методика навчання (фізика),  на навчання за кошти 

державного бюджету цієї ж спеціальності  з 01.09.2022 р. 
 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 серпня 2022 року  №2/4.2 
 

Про призупинення рішення вченої ради від 29.03.2018 р. (протокол 

№9) про затвердження Положення про Раду ветеранів Бердянського 

державного педагогічного університету 
 

Заслухавши й обговоривши доповідь  ректора університету Ігоря 

БОГДАНОВА, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

Призупинити рішення вченої ради від 29.03.2018 р. (протокол №9) про 

затвердження Положення про Раду ветеранів Бердянського державного 

педагогічного університету. 
 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
 


