
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/1 
 

Про підсумки вступної кампанії 2022 року і завдання з планування, 

організації та забезпечення прийому в 2023 році    

  Заслухавши й обговоривши доповідь відповідальної секретарки 

приймальної комісії Наталі РУЛИ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

1.1. Доповідь відповідальної секретарки приймальної комісії Наталі 

РУЛИ взяти до відома й обговорити на засіданнях вчених рад факультетів.  

Відповідальні – декани факультетів.  

1.2. Переглянути питання набору на спеціальності, які не є 

пріоритетними для держави і не мають попиту серед вступників.  

Відповідальні – перша проректорка, декани факультетів.  

1.3. Підготувати для затвердження Правила прийому для здобуття 

вищої освіти у Бердянському державному педагогічному університеті у 2023 

році.  

Відповідальні – перша проректорка, відповідальна секретарка 

приймальної комісії. 

1.4. Організувати активну інформаційну та профорієнтаційну 

кампанію, зокрема в електронних та друкованих засобах масової інформації, 

соціальних  мережах, на заходах, що організовують міськрайонні відділи 

освіти із залученням до її проведення науково-педагогічних працівників та 

здобувачів освіти.  

Відповідальні – перша проректорка, проректорка з наукової роботи, 

проректорка з науково-педагогічної роботи, декани факультетів.  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/2 

 

Науково-дослідна діяльність університету: стан та перспективи 

Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з наукової роботи Яни 

СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

2.1. Доповідь проректорки з наукової роботи Яни СИЧІКОВОЇ взяти до 

відома. 

2.2. Розробити та запровадити систему ключових показників 

ефективності діяльності НПП, зокрема наукової та міжнародної, в досягненні 

стратегічних і тактичних цілей університету. 

Відповідальні – проректорка з наукової роботи, начальник відділу кадрів. 

Термін – до 01.12.2022 р. 

2.3. Активізувати участь викладачів у наукових проєктах 

міжнародного співробітництва, наукових грантах та конкурсах науково-

дослідних робіт і розробок. 

Відповідальні – проректорка з наукової роботи, координатор 

міжнародної діяльності, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

2.4. Розширювати спектр платних наукових послуг, робіт за 

госпдоговорами, наукових грантів; запровадити обов’язковість виконання 

таких видів робіт для кожної кафедри. 

Відповідальні – проректорка з наукової роботи, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

2.5. Підвищувати публікаційну активність викладачів у виданнях, які 

індексуються наукометричними базами “Scopus” та/або “Web of Science”. 

Відповідальні – проректорка з наукової роботи, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

2.6. Сприяти  науковому співробітництву з дослідниками інших країн 

для публікації статей та виконання спільних наукових проєктів. 



Відповідальні – проректорка з наукової роботи, координатор міжнародної 

діяльності, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 

2.7. Активно залучати аспірантів, молодих учених БДПУ до 

співавторства в публікаціях у виданнях, які індексуються наукометричними 

базами “Scopus” та/або “Web of Science”. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, наукові керівники 

аспірантів, завідувач аспірантури, докторантури. 

Термін – постійно. 

2.8.  Розробити положення про рейтинг наукової діяльності викладачів 

БДПУ та запровадити його з 2022 року. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, провідний юрисконсульт, 

уповноважений з антикорупційної діяльності. 

2.9. Модернізувати методику заохочення викладачів БДПУ, зокрема за 

публікацію статей у високорейтингових виданнях (Q1, Q2), а також у тих, які 

індексуються наукометричними базами “Scopus” та/або “Web of Science”. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр, 

юрисконсульт, голова профкому. 

2.10. При затвердженні звітів виконання індивідуального плану 

викладача обов’язково враховувати години наукової роботи (розрахунок 

400±30% годин на рік на одну ставку). 

Відповідальні –  проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр. 

2.11. Розробити дієві механізми та стратегічний план підвищення 

позицій БДПУ в рейтингах, зокрема «ТОП-200 Україна», Консолідованому 

рейтингу ЗВО України, Рейтингу за показниками Scopus, Webometrics тощо. 

Відповідальні – ректор, перший проректор, проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-педагогічної діяльності. 

Термін – до 01.01.2023 р. 

 

   

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/3 
 

Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів І року 

очної (денної, вечірньої) форми навчання, індивідуальних планів та 

призначення наукових керівників    

  Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з наукової роботи Яни 

СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

   Затвердити в цілому з можливістю технічних правок теми 

дисертаційних досліджень аспірантів І року очної (денної, вечірньої) форми 

навчання, індивідуальні плани та призначити наукових керівників. 

 

  
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

аспіранта 

Тема дослідження Науковий керівник 

1 2 3 4 

1. КОВАЧОВ 

Сергій 

Сергійович 

Формування готовності до 

продуктивної професійної 

діяльності у майбутніх фахівців у 

галузі наноматеріалознавства 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

БАРДУС Ірина 

Олександрівна – д.пед.н., 

професорка кафедри 

комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й 

інформатики 

2. ПРИВЕЗЕНЦЕВ 

Олександр 

Сергійович 

Формування готовності до 

розробки користувальницьких 

інтерфейсів у майбутніх фахівців у 

галузі цифрових технологій 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

БАРДУС Ірина 

Олександрівна – д.пед.н., 

професорка кафедри 

комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й 

інформатики 

3. ГОРБАТЮК Ілля 

Анатолійович 

Підготовка майбутніх бакалаврів з 

інженерії програмного 

забезпечення до проєктного 

управління 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

 

КРИВИЛЬОВА Олена 

Анатоліївна – д.пед.н., 

професорка кафедри 

професійної освіти, 

трудового навчання та 

технологій 



 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. БАЛАБАН Олег 

Костянтинович 

Формування системи 

менеджменту закладу 

позашкільної освіти 

(провідницький аспект) 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

КРИЖКО Василь 

Васильович – к.пед.н., 

професор, завідувач 

кафедри менеджменту та 

адміністрування  

5. ДОНУС Дмитро 

Олександрович 

Практична підготовка майбутніх 

бакалаврів з авіаційної та ракетно-

космічної техніки в умовах 

дистанційного навчання 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

КРАВЧЕНКО Наталія 

Володимирівна – к.фіз.-

матем.н., доцентка кафедри 

комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й 

інформатики 

6. МЕСНЯНКІН 

Владислав 

Германович 

Формування готовності майбутніх 

магістрів освітніх, педагогічних 

наук до використання цифрових 

технологій в освітньому 

менеджменті 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

КРАВЧЕНКО Наталія 

Володимирівна – к.фіз.-

матем.н., доцентка кафедри 

комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й 

інформатики 

7. ДМИТРЕНКО 

Дмитро 

Миколайович 

Підготовка молодших бакалаврів з 

електротехніки до рішення задач 

роботи сенсорів та передачі даних 

автоматичних систем 

Спеціальність 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями) 

БЄЛОВА Юлія Юріївна – 

к.пед.н., доцентка кафедри 

професійної освіти, 

трудового навчання та 

технологій 

8. ЛАВРИНЕНКО 

Максим 

Романович 

Методика застосування елементів 

доповненої реальності в 

підготовці фахівців з цифрових 

технологій в галузі професійної 

освіти 

Спеціальність 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями) 

ХОМЕНКО Віталій 

Григорович – д.пед.н., 

професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні й інформатики 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/4.1 
 

Про затвердження звіту з наукової діяльності Бердянського 

державного педагогічного університету за 2021 рік   

 

   Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової роботи Яни 

СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити звіт з наукової діяльності Бердянського державного 

педагогічного університету за 2021 рік. 

    

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/4.2 
 

Про створення в Бердянському державному педагогічному університеті 

спеціалізованої вченої ради з наданням права присудження наукових 

ступенів доктора педагогічних наук, кандидата  педагогічних наук зі 

спеціальностей:  13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  

 

  Заслухавши й обговоривши інформацію ректора університету Ігоря 

БОГДАНОВА, вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

Вийти з клопотанням перед Міністерством освіти і науки України про  

створення спеціалізованої вченої ради з наданням права присудження 

наукових ступенів  доктора педагогічних наук, кандидата педагогічних наук зі 

спеціальностей: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти в Бердянському державному 

педагогічному університеті. 

  

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/4.3 
 

Уточнення теми дисертаційного дослідження БОНДАРЕНКО 

Вікторії Володимирівни, аспірантки третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ІІ року навчання 

 

    

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової роботи 

Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити тему дисертаційного дослідження БОНДАРЕНКО Вікторії 

Володимирівни, аспірантки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

ІІ року навчання, в такому формулюванні: «Формування уявлень про 

нанотехнології у здобувачів закладів загальної середньої освіти при вивченні 

фізики». Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика). Науковий керівник – 

КРИВИЛЬОВА Олена Анатоліївна, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

 

   

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/4.4 
 

Про надання академічної відпустки ТАРВЕРДОВІЙ Яні 

Миколаївні, аспірантці третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

ІІІ року заочної форми навчання за спеціальністю 032 Історія та 

археологія, яка навчається за  кошти фізичних та/або юридичних осіб, з 

01.11.2022 по 31.10.2023 у зв’язку з сімейними обставинами 

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової роботи 

Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

Надати академічну відпустку ТАРВЕРДОВІЙ Яні Миколаївні, 

аспірантці третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ІІІ року заочної 

форми навчання за спеціальністю 032 Історія та археологія, яка навчається за  

кошти фізичних та/або юридичних осіб, з 01.11.2022 по 31.10.2023 у зв’язку з 

сімейними обставинами. Науковий керівник – докторка історичних наук, 

професорка КОНСТАНТІНОВА Вікторія Миколаївна. 

    

     

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

27 жовтня 2022 року  №4/4.5 
 

Про відрахування зі складу студентів Бердянського державного 

педагогічного університету КУДРЯВЦЕВОЇ Дар’ї Сергіївни, здобувачки 

3 курсу ОС Бакалавр 33ММ групи факультету психолого-педагогічної 

науки та мистецтв 

 

 

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з науково-педагогічної 

роботи Ганни АЛЕКСАНДРОВОЇ, вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

   

Відрахувати зі складу студентів Бердянського державного педагогічного 

університету КУДРЯВЦЕВУ Дар’ю Сергіївну, здобувачку 3 курсу ОС 

Бакалавр 33ММ групи факультету психолого-педагогічної науки та мистецтв, 

у зв'язку з добровільною співпрацею з окупаційною адміністрацією держави-

агресора та підтримкою її політики і дій, що сприяє підривній діяльності проти 

України, погрожує суверенітету і незалежності нашої держави та порушує 

принципи студентського самоврядування.  

   

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ  


