
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/1 
 

 Про виклики та перспективи міжнародної діяльності БДПУ 

  Заслухавши й обговоривши доповідь  координатора міжнародної 

діяльності професора Ігоря ЛИМАНА, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

1.1. Інформацію координатора міжнародної діяльності професора 

Ігоря ЛИМАНА взяти до відома. 

1.2. Активізувати діяльність щодо підготовки проєктних пропозицій 

БДПУ на конкурси Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, Horizon 

Europe, COST тощо.  

Відповідальні: координатор міжнародної діяльності, заступники деканів 

з  наукової та міжнародної діяльності, завідувачі кафедр. 

1.3. Глибше долучатись до формування та реалізації нових ініціатив 

міжнародної співпраці України.  

Відповідальні: координатор міжнародної діяльності, заступники деканів 

з  наукової та міжнародної діяльності, завідувачі кафедр. 

1.4. Систематично відстежувати нові можливості участі в міжнародній 

співпраці на основі різноманітних ресурсів, включно з офіційним телеграм-

каналом наукового відділу БДПУ “Наука. Перезавантаження”   

(https://t.me/ScienceBDPU).  

 Відповідальні: заступники деканів з  наукової та міжнародної діяльності, 

завідувачі кафедр. 

1.5. Ефективніше використовувати можливості для налагодження та 

активізації міжнародної співпраці, спираючись на викладачів і студентів 

БДПУ, які через війну тимчасово виїхали за кордон. 

Відповідальні: координатор міжнародної діяльності, декани факультетів, 

заступники деканів з наукової та міжнародної діяльності, завідувачі кафедр. 

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  

https://t.me/ScienceBDPU


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/2 
 

Про підготовку майбутніх учителів біології та основ здоров'я: 

сучасний стан та перспективи  

  Заслухавши й обговоривши доповідь завідувачки кафедри біології, 

здоров’я людини та фізичної реабілітації професорки Світлани 

ХАТУНЦЕВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

2.1. Активізувати публікаційну активність НПП кафедри, зокрема у 

виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web 

of Science шляхом участі в заходах, які проводяться науковою спільнотою, що 

сприятиме інтернаціоналізації наукових досліджень.  

Відповідальні: завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та 

фізичної реабілітації Світлана ХАТУНЦЕВА, гарант ОПП Біологія та здоров’я 

людини. Фізична реабілітація Світлана КАРА.  

Термін: постійно. 

2.2. Сприяти залученню до академічної мобільності викладачів і 

здобувачів вищої освіти через участь у міжнародних конференціях, програмах 

обміну.  

Відповідальні:  завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та 

фізичної реабілітації Світлана ХАТУНЦЕВА, гарант ОПП Біологія та здоров’я 

людини. Фізична реабілітація Світлана КАРА; відповідальна за наукову 

роботу здобувачів вищої освіти Пшенична Н.С., куратори академічних груп.  

Термін: постійно. 

2.3. Продовжити співпрацю з провідними фахівцями-практиками та 

залучення їх до освітнього процесу на ОПП.  

Відповідальні: завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та 

фізичної реабілітації Світлана ХАТУНЦЕВА, гарант ОПП Біологія та здоров’я 

людини. Фізична реабілітація Світлана КАРА.  

Термін: постійно. 

2.4. Постійно вдосконалювати змістове наповнення та методики освітніх 

компонентів.  

Відповідальні: завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та 

фізичної реабілітації Світлана ХАТУНЦЕВА, гарант ОПП Біологія та здоров’я 

людини. Фізична реабілітація Світлана КАРА.  



2.5. Підготувати документи для ліцензування спеціальності 014.05 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на другому магістерському рівні 

вищої освіти та відкрити ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).  

Відповідальна – завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та 

фізичної реабілітації Світлана ХАТУНЦЕВА.  

Термін: 2022-2023 навчальний рік. 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.1 
 

Про підтвердження вченого звання доцента кафедри комп’ютерних 

технологій в управлінні та навчанні й інформатики кандидаткою 

педагогічних наук Марією СКУРСЬКОЮ 

Заслухавши й обговоривши інформацію голови вченої ради професора 

Ігоря БОГДАНОВА, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

  

3.1.1. Внести кандидатуру Марії СКУРСЬКОЇ, кандидатки педагогічних 

наук, доцентки кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й 

інформатики, до гугл форми для таємного голосування. 

3.1.2. Обрати лічильну комісію в такому складі: ХАРЛАН Ольга – 

голова лічильної комісії; ЛИНДІНА Євгенія, САМСУТІНА Наталя – члени 

комісії лічильної комісії. 

3.1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про підтвердження Марією СКУРСЬКОЮ вченого звання 

доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й 

інформатики.  Проголосували 32 члени вченої ради, "За" – 32, "Проти" – немає, 

утрималися – немає. 

3.1.4. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про 

підтвердження вченого звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й інформатики кандидаткою педагогічних наук Марією 

СКУРСЬКОЮ. 

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.2 
 

 Про затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору 

проєктів молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2023 року за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

   

Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової роботи 

професорки Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до участі в другому етапі конкурсу проєкт 

фундаментального дослідження молодих вчених «Система дистанційної та 

змішаної профілізованої підготовки майбутніх наноінженерів до розробки 

нових наноматеріалів подвійного призначення», виконання якої розпочнеться 

з 2023 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

(керівник  – доктор педагогічних наук, професор Ірина БАРДУС). 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.3 
 

 Про затвердження Положення про рейтингове оцінювання 

наукової діяльності   науково-педагогічних працівників і  кафедр 

Бердянського державного педагогічного університету 

   

 Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової роботи 

професорки Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити Положення про рейтингове оцінювання наукової діяльності   

науково-педагогічних працівників і  кафедр Бердянського державного 

педагогічного університету. 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.4 
 

 Про рекомендацію до друку монографії «Практична спрямованість 

навчання фізики в закладах середньої освіти» авторів – кандидата 

педагогічних наук, наукового співробітника БДПУ Івана КОСОГОВА та 

доктора педагогічних наук, професора Геннадія ШИШКІНА 

  

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової роботи 

професорки Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку монографію «Практична спрямованість 

навчання фізики в закладах середньої освіти» авторів – кандидата 

педагогічних наук, наукового співробітника БДПУ Івана КОСОГОВА та 

доктора педагогічних наук, професора Геннадія ШИШКІНА. 

Рецензенти: 

– ГОЛОВКО М.В., доктор педагогічних наук, доцент, головний 

науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України; 

– ПАВЛЕНКО А.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи КЗВО «Хортицька Національна Навчально-

реабілітаційна академія»; 

– СИЧІКОВА Я. О., докторка технічних наук, професорка, 

проректорка з наукової роботи БДПУ. 

 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.5 
 

 Про затвердження Положення про конкурс «Найкращий молодий 

вчений року БДПУ» 

 

   Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової 

роботи професорки Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про конкурс «Найкращий молодий вчений року 

БДПУ». 

 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.6 

 

Про відрахування зі складу студентів Бердянського державного 

педагогічного університету 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 
 

   Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з науково-

педагогічної роботи доцентки Ганни АЛЕКСАНДРОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

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, відрахувати зі 

складу студентів Бердянського державного педагогічного університету: 

– ВОЛЖАНІНА Максима Сергійовича, здобувача 3 курсу ОС Бакалавр 

3 СІ групи гуманітарно-економічного факультету; 

– ЧЕРНЯВСЬКУ Вікторію Федорівну, здобувачку 2 курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти групи м22ММ факультету 

психолого-педагогічної освіти та мистецтв.  

 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.7 

 

Про звільнення за ст. 41. ч.1 п.3 КЗпП України педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та працівників бібліотеки, які 

виконують виховні функції, за вчинення аморального проступку, не 

сумісного з продовженням роботи 

 

  Заслухавши й обговоривши інформацію голови вченої ради професора 

Ігоря БОГДАНОВА, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

Звільнити за ст. 41. ч.1 п.3 КЗпП України педагогічних, науково-

педагогічних працівників та працівників бібліотеки, які виконують виховні 

функції, за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням 

роботи: 

–  ЄФИМЕНКА Юрія Олександровича, доцента закладу вищої освіти 

(кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій), кандидата 

педагогiчних наук, доцента;  

–  ШЕРСТНЬОВУ Ірину Володимирівну, старшу викладачку закладу 

вищої освіти (кафедра математики та методики навчання математики), 

кандидатку педагогiчних наук; 

–  ПОЛОСІНА Анатолія Яковича, завідувача навчальними майстернями 

(кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій); 

–  МАЛЬОВАНОГО Олександра Анатолійовича, майстра виробничого 

навчання (кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій); 

–  КЮРЧЕВУ Наталю Анатоліївну, завідувачку сектором абонементів 

бібліотеки;  

–  БІЛЯВСЬКУ Оксану Олександрівну, бібліотекарку  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

28 листопада 2022 року  №5/3.8 
 

 Про затвердження форми сертифікату про проходження 

здобувачами вищої освіти сертифікатної програми 

 

  

 Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки 

професорки Ольги ГУРЕНКО, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити форму сертифікату про проходження здобувачами вищої 

освіти сертифікатної програми. 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
 

 


