Рішення вченої ради засідання № 8
від 29 січня 2016 р.
1.
СЛУХАЛИ:
Про розробку проектів тимчасових стандартів освіти, освітніх (освітньопрофесійних) програм підготовки бакалаврів, магістрів і навчальних планів
підготовки фахівців з вищою освітою.
Доповідає проректор – науково-педагогічної роботи, доцент Рогозін І. В.
УХВАЛИЛИ:
1.1.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,
керуючись «Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньокваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста,
магістра та ліцензованого обсягу», рішенням вченої ради від 24 грудня 2015
року №7 (п.4.17, 4.18), підготувати та внести на затвердження вченої ради
університету
перелік
нормативних
дисциплін
університету,
які
включатимуться до навчальних планів підготовки фахівців за освітніми
ступенями бакалавр, магістр та всіма спеціальностями (спеціалізаціями),
починаючи з 2016/2017 навчального року.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник
навчального відділу.
Термін виконання: до 18.02.2016 р.
1.2
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в
Бердянському державному педагогічному університеті» розробити проекти
тимчасових стандартів освіти за кожною освітньою програмою, освітні
програми кожної спеціальності (спеціалізації) та навчальних планів.
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів.
Термін виконання: до 17.03.2016 р.
1.3.
Забезпечити методичний супровід розробки стандартів та
освітніх програм.
Відповідальні: голова методичної ради, начальник навчального відділу.
1.4.
Подати документи, зазначені в п.1.2 цього проекту ухвал, для
затвердження вченою радою.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник
навчального відділу.
Термін виконання: до 31.03.2016 р.
2.
СЛУХАЛИ:
Досягнення та перспективи методичної роботи в університеті.
Доповідає голова методичної ради, професор Сосницька Н. Л.
УХВАЛИЛИ:

2.1. Інформацію голови методичної ради, професора Сосницької Н. Л.
взяти до відома.
2.2. Продовжити роботу над підготовкою та виданням викладачами
навчально-методичних комплексів з дисциплін, закріплених за кафедрами.
Відповідальні – завідувачі кафедр.
2.3.
Активізувати підготовку студентів до участі в ІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади та інших рейтингових конкурсах.
Відповідальні – декани факультетів, директори інститутів, завідувачі
кафедр.
3. Різне.

