
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/1 
 

  Про стан та перспективи участі викладачів кафедри економіки, 

підприємництва та фінансів у проєкті GIZ GmbH «Зміцнення ресурсів для 

сталого розвитку приймаючих громад на сході України» 

   

 

Заслухавши й обговоривши доповідь  учасниці проєкту доцентки Яни 

ГЛАЗОВОЇ, вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Інформацію учасниці проєкту доцентки Яни ГЛАЗОВОЇ взяти до 

відома. 

   

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/2 
 

 Звіт стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих учених 

докторки педагогічних наук, професорки кафедри комп’ютерних 

технологій в управлінні та навчанні й інформатики Ірини БАРДУС 

 

Заслухавши й обговоривши  доповідь стипендіатки Кабінету Міністрів 

України для молодих учених докторки педагогічних наук, професорки 

кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики 

Ірини БАРДУС, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити звіт стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих 

учених докторки педагогічних наук, професорки кафедри комп’ютерних 

технологій в управлінні та навчанні й інформатики Ірини БАРДУС.  

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.1.1 
 

 Про рекомендацію кандидатури  Анастасії Сергіївни ПОПОВОЇ,  

кандидатки педагогічних наук, старшої викладачки кафедри соціальної 

роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного 

університету, на отримання стипендії  Кабінету Міністрів України для 

молодих учених  

  

Заслухавши й обговоривши  інформацію голови вченої ради професора 

Ігоря БОГДАНОВА, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

  

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про рекомендацію Анастасії Сергіївни ПОПОВОЇ,  кандидатки 

педагогічних наук, старшої викладачки кафедри соціальної роботи та 

інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету, на 

отримання іменної стипендії  Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

Проголосували – 31, «За» – 31, «Проти» – немає, «Утрималися» –  немає. 

2. Рекомендувати кандидатуру Анастасії Сергіївни ПОПОВОЇ,  

кандидатки педагогічних наук, старшої викладачки кафедри соціальної роботи 

та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету, 

на отримання стипендії  Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.1.2 
 

 Про рекомендацію кандидатури Наталі Володимирівни РУЛИ,  

кандидатки філологічних наук, старшої викладачки кафедри соціальних 

комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, на 

отримання стипендії  Кабінету Міністрів України для молодих учених    

  

Заслухавши й обговоривши  інформацію голови вченої ради професора 

Ігоря БОГДАНОВА, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про рекомендацію  Наталі Володимирівни РУЛИ,  кандидатки 

філологічних наук, старшої викладачки кафедри соціальних комунікацій 

Бердянського державного педагогічного університету, на отримання іменної 

стипендії  Кабінету Міністрів України для молодих учених. Проголосували – 

31, «За» – 31, «Проти» – немає, «Утрималися» –  немає. 

 2. Рекомендувати кандидатуру Наталі Володимирівни РУЛИ,  

кандидатки філологічних наук, старшої викладачки кафедри соціальних 

комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, на 

отримання стипендії  Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.1.3 
 

    

 Про рекомендацію кандидатури  Сергія КОВАЧОВА, наукового 

співробітника кафедри фізики та методики навчання фізики 

Бердянського державного педагогічного університету, на отримання 

стипендії  Кабінету Міністрів України для молодих учених 

 

  

Заслухавши й обговоривши  інформацію голови вченої ради професора 

Ігоря БОГДАНОВА, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про рекомендацію  Сергія КОВАЧОВА,  молодшого наукового 

співробітника кафедри фізики та методики навчання фізики  Бердянського 

державного педагогічного університету, на отримання іменної стипендії  

Кабінету Міністрів України для молодих учених. Проголосували – 31, «За» – 

31, «Проти» – немає, «Утрималися» –  немає. 

 2. Рекомендувати кандидатуру Сергія КОВАЧОВА, наукового 

співробітника кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського 

державного педагогічного університету, на отримання стипендії  Кабінету 

Міністрів України для молодих учених. 

 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.2 

    

 Про рекомендацію кандидатури  Яни Олександрівни СИЧІКОВОЇ, 

докторки технічних наук, професорки, проректорки з наукової роботи    

Бердянського державного педагогічного університету, на отримання  

іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій 

Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв 

Небесної Сотні на 2023 рік (номінація  «Стипендія імені Назарія 

Войтовича») 

 
Заслухавши й обговоривши  інформацію голови вченої ради професора 

Ігоря БОГДАНОВА, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про рекомендацію кандидатури  Яни Олександрівни 

СИЧІКОВОЇ, докторки технічних наук, професорки, проректорки з наукової 

роботи    Бердянського державного педагогічного університету, на отримання  

іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції 

Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 

2023 рік (номінація  «Стипендія імені Назарія Войтовича»). Проголосували – 

30, «За» – 30, «Проти» – немає, «Утрималися» –  немає. 

 2. Рекомендувати кандидатуру   кандидатури  Яни Олександрівни 

СИЧІКОВОЇ, докторки технічних наук, професорки, проректорки з наукової 

роботи   Бердянського державного педагогічного університету, на отримання  

іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції 

Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 

2023 рік (номінація  «Стипендія імені Назарія Войтовича»). 

  

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.3 
 

   Про рекомендацію до друку одноосібної монографії «Фразеологічні 

одиниці на позначення відчуттів людини в українській, англійській та 

французькій мовах: зіставний аспект», авторка – кандидатка 

філологічних наук, доцентка кафедри соціальних комунікацій Анжеліка 

ШУЛЬЖЕНКО 

Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з наукової роботи Яни 

СИЧІКОВОЇ, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

 Рекомендувати до друку одноосібну монографію «Фразеологічні 

одиниці на позначення відчуттів людини в українській, англійській та 

французькій мовах: зіставний аспект», авторка – кандидатка філологічних 

наук, доцентка кафедри соціальних комунікацій Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО.  

Рецензенти: 

– Тетяна КОЗЛОВА – докторка філологічних наук, професорка 

кафедри англійської філології та лінгводидактики Запорізького національного 

університету; 

– Ірина ЦАРЬОВА – докторка філологічних наук, професорка 

кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ; 

– Вікторія ЛІПИЧ – кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри української мови та славістики Бердянського державного 

педагогічного університету. 

 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.4 
 

   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: 

–  ЛАПТЕЙЧУК Єлизавету Федорівну, здобувачку 4 курсу   групи 

4ПР гуманітарно-економічного факультету; 

– БАЄВУ Аліну Сергіївну, здобувачку 4 курсу групи 4РМЛ 

факультету філології та соціальних комунікацій; 

– ВЯЗМЕНТІНОВА Сергія Михайловича, здобувача 3 курсу    групи 

3АМЛ факультету філології та соціальних комунікацій; 

– ВОЙЧИЦЬКУ Катерину Вікторівну, здобувачку 3 курсу групи 

304ДО-з факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти.  
 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.5 

  

Про переведення СМАРОВОЗ Ірини Сергіївни, аспірантки ІІІ 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ІV курсу вечірньої форми 

навчання спеціальності 035 Філологія, до Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна з 30.09.2022 р.   

 

Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з наукової роботи Яни 

СИЧІКОВОЇ, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

Перевести СМАРОВОЗ Ірину Сергіївну, аспірантку ІІІ (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ІV курсу вечірньої форми навчання 

спеціальності 035 Філологія, до Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна з 30.09.2022 р.   

 
 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   

 

 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.6 

  

Про зміну наукового керівника аспірантки третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ІІ року денної форми навчання 

БОНДАРЕНКО Вікторії Володимирівни та призначення науковим 

керівником КРИВИЛЬОВОЇ Олени Анатоліївни, докторки педагогічних 

наук, професорки кафедри професійної освіти, трудового навчання та 

технологій БДПУ 

 

Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з наукової роботи Яни 

СИЧІКОВОЇ, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

Змінити наукового керівника аспірантки третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ІІ року денної форми навчання БОНДАРЕНКО Вікторії 

Володимирівни та призначити науковим керівником КРИВИЛЬОВУ Олену 

Анатоліївну, докторку педагогічних наук, професорку кафедри професійної 

освіти, трудового навчання та технологій БДПУ 

 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   

 

 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.7 

  
  

Про рекомендацію до друку  збірника «Наукові записки Бердянського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки» №2 

2022 року 
 

Заслухавши й обговоривши доповідь  проректорки з наукової роботи 

Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку  збірник «Наукові записки Бердянського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки» №2 2022 

року.  
 

 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ   
 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 вересня 2022 року  №3/3.8 

 

Про переведення ПРИВЕЗЕНЦЕВА Олександра Сергійовича, 

аспіранта ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти І курсу денної 

форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-

наукова програма Освітні, педагогічні науки, який навчається за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб, з 01.10.2022 на навчання за кошти 

державного бюджету цієї ж спеціальності 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію  проректорки з наукової роботи 

Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

На підставі листа Міністерства освіти і науки України засідання 

конкурсної комісії № 4 від 28.09.2022 р. перевести ПРИВЕЗЕНЦЕВА 

Олександра Сергійовича, аспіранта ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

І курсу денної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 

освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки, який навчається за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з 01.10.2022 на навчання за 

кошти державного бюджету цієї ж спеціальності. Науковий керівник – докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й інформатики БАРДУС Ірина Олександрівна. 

 

 

 
 

Голова вченої ради                                         Ігор БОГДАНОВ    
 

 

 

 

 


