РІШЕННЯ
засідання № 6вченої ради від 1 грудня 2016 р.
1.
СЛУХАЛИ:
Про профорієнтаційну роботу в університеті: досвід, завдання і
перспективи вдосконалення.
Доповідає завідувач підготовчого відділення Костенко Л. М.
УХВАЛИЛИ:
1.1.
Інформацію завідувача підготовчого відділення Костенко Л. М.
взяти до відома.
1.2.
Інтенсифікувати та урізноманітнити профорієнтаційні заходи з
метою збільшення контингенту абітурієнтів БДПУ в 2017 році.
Відповідальні – декани факультетів.
Термін – постійно.
2.
СЛУХАЛИ:
Про бібліотечно-інформаційне забезпечення навчальної та наукової
діяльності університету.
Доповідає завідувач бібліотеки БДПУ Білокінь С. В.
УХВАЛИЛИ:
2.1.
Інформацію завідувача бібліотеки БДПУ Білокінь С. В. взяти до
відома.
3.
СЛУХАЛИ:
Звіт керівника держбюджетної теми «Розробка технології отримання
квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження
їх властивостей» доктора фізико-математичних наук, професора
Кідалова В. В.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Затвердити звіт керівника держбюджетної теми доктора фізикоматематичних наук, професора Кідалова В. В.
4.
СЛУХАЛИ:
Звіт керівника держбюджетного проекту молодих учених БДПУ.
Доповідає доцент Сичікова Я. О.
УХВАЛИЛИ:
4.1.
Затвердити звіт керівника держбюджетного проекту молодих
учених БДПУ доцента Сичікової Я. О.
5.
Різне.
5.1.
Вибори голови вченої ради.
5.2. Рекомендація до друку колективної монографії «Стратегії
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до роботи з дітьми в

сучасному освітньому просторі» викладачів кафедри прикладної психології
та логопедії.
Рецензенти:
– Казанцева Л. І., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного
педагогічного університету;
– Гладуш В. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара;
– Співак Л. М., доктор психологічних наук, доцент кафедри
консультативної психології Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова.
5.3. Рекомендація до друку одноосібної монографії «Теоретичні та
методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів мережевих
технологій» доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та
навчанні й інформатики Павленка Максима Петровича.
Рецензенти:
– Лазарєв М. І., доктор педагогічних наук, професор, проректор з
наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії;
– Хоменко В. Г., доктор педагогічних наук, завідувач кафедри –
професор кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й
інформатики Бердянського державного педагогічного університету;
– Осадчий В. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького.
5.4. Рекомендація до друку одноосібної монографії «Longo sed proximus
intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ –
середини ХІХ ст.» докторанта кафедри зарубіжної літератури та теорії
літератури Чика Дениса Чабовича.
Рецензенти:
– Харлан О. Д., доктор філологічних наук, професор кафедри української
літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного
університету;
– Циховська Е. Д., доктор філологічних наук, професор Національного
авіаційного університету;
– Зимомря І. М., доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача
кафедри німецької філології ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
5.5. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Основи
проектувальної діяльності майбутнього вчителя музики» викладача кафедри
музичного виховання Лук’янчикова Максима Ігоровича.
Рецензенти:
–Жигірь В. І., доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної
освіти Бердянського державного педагогічного університету;

–Бех І. Д., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН
України, директор Інституту проблем виховання НАПН України;
–Линенко А. Ф., доктор педагогічних наук, професор кафедри музичноінструментальної підготовки Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
5.6. Затвердження Положення про навчальний відділ Бердянського
державного педагогічного університету.
5.7. Зміна теми дисертаційного дослідження аспіранта третього року
навчання Романченка Віталія Вікторовича і затвердження її в такому
формулюванні: «Ментальність міського населення півдня України в добу
модернізаційних трансформацій (1861–1907 рр.)». Науковий керівник –
доктор історичних наук, професор Константінова Вікторія Миколаївна.
5.8.
Затвердження комплексної науково-дослідної теми кафедри
психології на 2017–2021 рр. у такому формулюванні: «Трансформація
життєвих перспектив особистості: онтогенетичний аспект».
5.9. Рішення про розміщення на наступний бюджетний період – 2017 рік
власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються
університетом згідно з основною діяльністю, або благодійні внески чи гранти
за бюджетною програмою КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ і ІV
рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики», в банківських
установах на вкладних (депозитних) рахунках.
5.10. Рішення про відкриття валютних рахунків у банківських установах
для отримання міжнародних грантів, допомоги тощо.
5.11. Рішення про приведення з 1.12.2016 р. у відповідність до вимог
Закону України «Про вищу освіту» договорів про надання освітніх послуг,
укладених до 2016 року, у тому числі щодо збільшення вартості навчання,
але не більше ніж на індекс інфляції за попередній рік.
5.12. Погодження кандидатури проректора з науково-педагогічної
роботи.
5.13. Про затвердження дизайну бланка диплома про вищу освіту.

