Засідання № 2
вченої ради від 01 вересня 2016 р.

1.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження плану роботи університету та графіка навчального
процесу на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає перший проректор професор Гуренко О. І.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити план роботи університету та графік навчального процесу на
2016-2017 навчальний рік.
2.

Реорганізація структури університету.

2.1.
Реорганізація кафедр факультету фізичного виховання.
2.1.1. СЛУХАЛИ:
Про ліквідацію кафедри біології, екології та БЖД й кафедри основ
здоров’я та фізичної реабілітації; створення на їх базі кафедри основ
здоров’я, фізичної реабілітації та екології.
УХВАЛИЛИ:
Ліквідувати з 1 вересня 2016 року кафедру біології, екології та БЖД й
кафедру основ здоров’я та фізичної реабілітації; створити на їх базі кафедру
основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології.
2.1.2. СЛУХАЛИ:
Про створення кафедри фізичного виховання.
УХВАЛИЛИ:
Створити кафедру фізичного виховання з 1 вересня 2016 року.
2.2. СЛУХАЛИ:
Про ліквідацію кафедр історії України й філософії та всесвітньої історії;
створення на їх базі кафедри історії та філософії.
УХВАЛИЛИ:
Ліквідувати з 1 вересня 2016 року кафедру історії України й кафедру
філософії та всесвітньої історії; створити на їх базі кафедру історії та
філософії.
2.3. СЛУХАЛИ:
Про ліквідацію факультету економіки та управління і соціальногуманітарного
факультету
й
створення
гуманітарно-економічного
факультету, об’єднавши в його складі такі кафедри:
– історії та філософії;
– правознавства;

– педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики
викладання суспільствознавчих дисциплін;
– економіки підприємств та економічної теорії;
– менеджменту;
– фінансів і кредиту.
УХВАЛИЛИ:
Ліквідувати з 1 вересня 2016 року факультет економіки та управління і
соціально-гуманітарний факультет; створити гуманітарно-економічний
факультет, об’єднавши в його складі такі кафедри:
– історії та філософії;
– правознавства;
– педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики
викладання суспільствознавчих дисциплін;
– економіки підприємств та економічної теорії;
– менеджменту;
– фінансів і кредиту.
2.4. СЛУХАЛИ:
Про ліквідацію факультету фізико-математичної та технологічної освіти
й факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій з усіма
кафедрами; створення на базі двох факультетів факультету фізикоматематичної освіти, комп’ютерних технологій та трудового навчання з
такими кафедрами:
– математики та методики навчання математики;
– фізики та методики викладання фізики;
– трудового навчання та технологій;
– комп’ютерних технологій в управлінні й навчанні та інформатики;
– професійної освіти.
УХВАЛИЛИ:
Ліквідувати з 1 вересня 2016 року факультет фізико-математичної та
технологічної освіти й факультет комп’ютерних та енергозберігаючих
технологій з усіма кафедрами; створити на базі цих факультетів факультет
фізико-математичної освіти, комп’ютерних технологій та трудового навчання
з такими кафедрами:
– математики та методики навчання математики;
– фізики та методики викладання фізики;
– трудового навчання та технологій;
– комп’ютерних технологій в управлінні й навчанні та інформатики;
– професійної освіти.
2.5. СЛУХАЛИ:
Про перейменування інститутів на факультети.
УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з імплементацією закону України «Про вищу освіту» (2014) та
новим Статутом БДПУ перейменувати з 1 вересня 2017 року Інститут
психолого-педагогічної освіти та мистецтв на факультет психологопедагогічної освіти та мистецтв; Інститут соціально-педагогічної та
корекційної освіти на факультет соціально-педагогічної та корекційної
освіти; Інститут філології та соціальних комунікацій на факультет філології
та соціальних комунікацій.
2.6. СЛУХАЛИ:
Про ліквідацію центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
БДПУ.
УХВАЛИЛИ:
З 1 вересня 2017 року ліквідувати центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації БДПУ.
3. Різне.

