
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ 

28 грудня 2022 року  №7/1 
 

 Про результати, завдання і перспективи реалізації виховної роботи 

в університеті в умовах воєнного стану 

 

 

  Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з науково-

педагогічної роботи Ганни АЛЕКСАНДРОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

1.1. Інформацію з доповіді проректорки з науково-педагогічної роботи 

Ганни АЛЕКСАНДРОВОЇ взяти до відома. 

1.2. Оновити Концепцію виховної роботи в БДПУ відповідно до  

«Перехідної стратегії розвитку Бердянського державного педагогічного 

університету». 

Відповідальні – проректорка з науково-педагогічної роботи, заступники 

деканів із виховної роботи, голова студентської ради. 

Термін – червень 2023 року. 

1.3. Розробити систему заходів для утвердження БДПУ як 

самодостатнього, конкурентоздатного та соціально відповідального партнера.  

Відповідальні – проректорка з науково-педагогічної роботи,  провідний 

фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою. 

Термін – протягом 2023 року. 

1.4. Відкрити центр кар’єрного зростання студентів БДПУ та 

кваліфікаційний центр.  

Відповідальні – проректорка з науково-педагогічної роботи,  провідний 

фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, голова студентської ради. 

Термін – протягом 2023 року. 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ 

28 грудня 2022 року  №7/2 

  

 Про призначення іменних стипендій  здобувачам вищої освіти за 

результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії на другий семестр 

2022–2023 навчального року 

 Заслухавши й обговоривши доповідь проректорки з науково-

педагогічної роботи Ганни АЛЕКСАНДРОВОЇ, вчена рада   

 УХВАЛИЛА: 

2.1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про 

призначення КАІРІ Анні Володимирівні, здобувачці першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти гуманітарно-економічного факультету;  

ЮРЧЕНКО Дар’ї Анатоліївні, здобувачці першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти;  

ТАРАНЕНКУ Богдану Володимировичу, здобувачеві першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету фізико-математичної, 

комп’ютерної та технологічної освіти, стипендій Президента України. 

2.2. Клопотати перед Запорізькою обласною державною 

адміністрацією про призначення ЛИХАЦЬКІЙ Вікторії Миколаївні, 

здобувачці першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету філології 

та соціальних комунікацій; БИСТРОВІЙ Аліні Олександрівні, здобувачці   

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету фізичної культури, 

спорту та здоров’я людини, стипендій Запорізької обласної ради. 

2.3. Клопотати перед Запорізькою обласною державною 

адміністрацією про призначення  ПІЛІПІШИНІЙ Катерині Миколаївні, 

здобувачці першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету 

психолого-педагогічної освіти та мистецтв; ЄРЕМЕЙЧУК Марії Геннадіївні, 

здобувачці першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету  

психолого-педагогічної освіти та мистецтв, стипендій Запорізької обласної 

державної адміністрації. 

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

 28 грудня 2022 року  №7/3 

 
 

 Звіт за ІІ етап виконання фундаментального дослідження 

«Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки 

майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної 

професійної діяльності», що виконується за кошти державного бюджету. 

Керівник – професор Ігор БОГДАНОВ 

 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального виконавця 

професорки Яни СИЧІКОВОЇ,  вчена рада 

 

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити звіт за ІІ етап виконання фундаментального дослідження 

«Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки 

майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної 

професійної діяльності», що виконується за кошти державного бюджету.  

 

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

 28 грудня 2022 року  №7/4 

 

Звіт за І етап виконання наукової роботи молодих учених «Пошук 

оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників 

А3В5, А2В6 і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики», що виконується 

за кошти державного бюджету. Керівник – професорка Яна СИЧІКОВА 
 

   

Заслухавши й обговоривши інформацію керівника проєкту професорки 

Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити звіт за І етап виконання наукової роботи молодих учених 

«Пошук оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні 

напівпровідників А3В5, А2В6  і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики», 

що виконується за кошти державного бюджету.    

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

 28 грудня 2022 року  №7/5.1 

 
 

  Про підтвердження вченого звання професора кафедри педагогіки 

докторкою педагогічних наук Іриною БАРБАШОВОЮ 

 

   

 Заслухавши й обговоривши інформацію проректорки з наукової роботи 

професорки Яни СИЧІКОВОЇ, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

5.1.1. Внести кандидатуру Ірини БАРБАШОВОЇ, докторки педагогічних 

наук, професорки кафедри педагогіки, до гугл форми для таємного 

голосування. 

5.1.2. Обрати лічильну комісію в такому складі: ВРУЦЬКА Марина – 

голова лічильної комісії; КРИВИЛЬОВА  Олена, БІЛОВОЛ Зоряна – члени 

комісії лічильної комісії. 

5.1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про підтвердження Іриною БАРБАШОВОЮ вченого звання 

професора кафедри педагогіки.  Проголосували 33 члени вченої ради, "За" – 

33, "Проти" – немає, утрималися – немає. 

5.1.4. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про 

підтвердження вченого звання професора кафедри педагогіки докторкою 

педагогічних наук Іриною БАРБАШОВОЮ. 

 

  

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   
  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

 28 грудня 2022 року  №7/5.2 

 
 

  Про рекомендацію до друку  навчального видання  «Сучасний 

танець» для дітей 8-11 років (позашкільна освіта, хореографічне 

відділення шкіл мистецтв (мистецька освіта), клубні установи, 

хореографічні колективи). Авторка – доцентка кафедри теорії і методики 

навчання мистецьких дисциплін Юлія ТАРАНЕНКО 

  

  Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки  

професорки Ольги ГУРЕНКО, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

 Рекомендувати до друку  навчальне видання  «Сучасний танець» для 

дітей 8-11 років (позашкільна освіта, хореографічне відділення шкіл мистецтв 

(мистецька освіта), клубні установи, хореографічні колективи). Автор – 

доцентка кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Юлія 

ТАРАНЕНКО. 

Рецензенти: 

– ФУРМАНОВА Тетяна, начальник відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради; 

– УЧКІНА Надія, керівник хореографічної групи народного 

художнього колективу «Театр-студія «Музична казка» закладу позашкільної 

освіти «Центр естетичного виховання» Хортицького району Запорізької 

міської ради; 

– АНДРОЩУК Людмила, кандидатка педагогічних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри хореографії Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ 

  28 грудня 2022 року  №7/5.2 

 

Про перенесення початку другого семестру 2022/2023 навчального 

року на 13.02.2023 р. 

 

   

Заслухавши й обговоривши інформацію першої проректорки  

професорки Ольги ГУРЕНКО, вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

 Перенести початок другого семестру 2022/2023 навчального року на 

13.02.2023 р. 

 

 

  

 

 

 

Голова вченої ради                                          Ігор БОГДАНОВ   


