Засідання № 1
вченої ради від 27 серпня 2015 року

1.
СЛУХАЛИ:
Реформування освіти – запорука підвищення якості освітніх послуг.
Доповідає ректор університету, професор Зарва В. А.
УХВАЛИЛИ:
1.1.
Інформацію ректора університету, професора Зарви В. А. взяти
до відома.
1.2.
Розробити «Положення про електронні навчальні видання
БДПУ» та організувати навчання викладачів на курсах підвищення
кваліфікації зі створення електронного методичного забезпечення на
безкоштовній платформі Moodle.
Відповідальні – начальник навчального відділу, методична рада
університету.
Термін виконання – до 01.10. 2015 р.
1.3. На засіданнях вчених рад інститутів (факультетів) обговорити стан
професійно-практичної підготовки студентів і визначити нові підходи щодо її
поліпшення.
Відповідальні – директори інститутів (декани факультетів).
Термін виконання – до 01 вересня 2015 року.
1.4. Вивчити розширення можливості комп’ютерної бази університету за
рахунок застосування термінальних технологій (за технологією «тонкий
клієнт») та віртуалізації на базі малопотужних і застарілих комп’ютерів.
Відповідальний – професор Хоменко В. Г.
Термін виконання – вересень 2015 року.
1.5. На засіданнях вчених радах інститутів (факультетів) обговорити
питання щодо підвищення рівня володіння студентів та викладачів
іноземними мовами, прийняти відповідні рішення.
Відповідальні – директори інститутів (декани факультетів).
Термін виконання – до 01 жовтня 2015 року.
1.6. Збільшити ліцензований обсяг підготовки студентів за освітнім
ступенем магістр за рахунок перерозподілу освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст зі спеціальностей: Дошкільне виховання; Початкова освіта;
Професійна освіта. Комп’ютерні технології; Історія; Українська мова і
література; Мова і література (російська); Фізика; Економіка підприємства.
Відповідальні – директори інститутів (декани факультетів).
1.7. Здійснити поточну акредитацію спеціальностей: Професійна освіта.
Економіка; Фізичне виховання.
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної роботи, декани
відповідних факультетів, завідувачі кафедр.
1.8. Розпочати в наступному навчальному році набір студентів заочної
форми навчання за спеціальностями: Здоров’я людини (ОКР бакалавр);
Журналістика (ОКР бакалавр); Корекційна освіта (ОС магістр); Історія (ОС

магістр); Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
(ОС магістр); Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності) (ОС магістр); Виробництво харчової продукції
(ОКР молодший спеціаліст).
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної роботи, декани
відповідних факультетів, завідувачі кафедр.
1.9. Забезпечити комерціалізацію наукових досліджень, зокрема, за
пріоритетними
напрямами
наукової
діяльності
університету:
матеріалознавство, філологія, комп’ютерна інженерія, педагогіка.
Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр.
1.10. Клопотати перед МОН України про відкриття спеціалізованої
вченої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика навчання
(фізика).
Відповідальний – проректор з наукової роботи.
1.11. Розглянути можливість відкриття нових наукових спеціальностей у
докторантурі й аспірантурі.
Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувач аспірантури.
1.12. Активізувати висвітлення результатів наукових досліджень
викладачів університету в міжнародних виданнях з високим індексом
цитування.
1.13. Продовжувати участь БДПУ в програмах TEMPUS, Erasmus+;
підписання нових договорів про співпрацю із зарубіжними вишами.
1.14. Визначити одним з пріоритетних напрямів міжнародної діяльності
університету участь у проектах «ГОРИЗОНТ 2020», що забезпечить реальний
шлях до європейської євроінтеграції.
2.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження документації, що регламентуватиме роботу
університету в 2015-2016 навчальному році.
Доповідає перший проректор, доцент Федорик В. М.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Затвердити документацію, що регламентуватиме організацію
освітнього процесу в університеті у 2015-2016 навчальному році: графік
навчального процесу на 2015/16 н.р.; план роботи університету на 20152016 н.р.
2.2. Затвердити «Положення про організацію освітнього процесу в
Бердянському державному педагогічному університеті».
2.3. Затвердити «Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти в Бердянському державному педагогічному університеті».

