Рішення засідання №7 вченої ради від 22 грудня 2016 року
1.
СЛУХАЛИ:
Про ефективність роботи аспірантури й докторантури: підсумки
прийому та перспективи підготовки науково-педагогічних кадрів.
Доповідає завідувач аспірантури, докторантури Пінчук В. Ю.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Доповідь завідувача аспірантури, докторантури Пінчук В. Ю. взяти
до відома.
1.2.
Ужити заходів щодо залучення до навчання в аспірантурі та
докторантурі БДПУ осіб, які не працюють у БДПУ (замовлення інших
організацій).
1.3.
Під час формування замовлення місць для підготовки докторів
філософії та докторів наук у БДПУ й інших ВНЗ ураховувати потреби
університету в науково-педагогічних кадрах для забезпечення освітнього
процесу на І (бакалаврському) та ІІ (магістерському) рівнях вищої освіти
відповідно до вимог ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 р.
Відповідальні – завідувачі кафедр; декани факультетів; завідувач
аспірантури, докторантури; проректор з науково-педагогічної роботи.
Термін – постійно.
1.4.
Завідувачам кафедр університету посилити вимоги щодо відбору
претендентів, які вступатимуть до аспірантури та докторантури.
Відповідальні – завідувачі кафедр.
Термін – постійно.
1.5. Розробити Положення про організацію навчання на третьому
освітньо-науковому рівні вищої освіти в Бердянському державному
педагогічному університеті
Відповідальна – проректор з науково-педагогічної роботи Ліпич В. М.
Термін – до 01.02.2017 р.
2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження кандидатур студентів на призначення іменних
стипендій за результатами зимової сесії на II семестр 2016-2017 н.р.
Доповідає провідний фахівець з виховної роботи, доцент
Омельченко А. І.
УХВАЛИЛИ:
2.1.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
призначення:
– стипендій Президента України Попівщій Вікторії Вікторівні,
студентці 32-а групи факультету філології та соціальних комунікацій;
Медведенко Валентині Миколаївні, студентці 3КС групи факультету
фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти; Чумак Тетяні
Олегівні, студентці 601б групи факультету дошкільної, спеціальної та
соціальної освіти;

– стипендії Кабінету Міністрів України Хаматгораєвій Юлії Римівні,
студентці 6му групи гуманітарно-економічного факультету.
2.2.
Клопотати
перед
Запорізькою
обласною
державною
адміністрацією про призначення:
– стипендії Запорізької обласної ради Перковій Ангеліні Юріївні,
студентці 31 групи факультету психолого-педагогічної освіти та
мистецтв;
– стипендії Запорізької обласної державної адміністрації Петрову
Роману Радживовичу, студенту 41 групи факультету фізичного
виховання.
3.

Різне.

