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Щорічний бюлетень. 2007 рік

Процеси  глобалізації,  інтеграції,  що  спостерігаються  сьогодні,  
вимагають  від  кожного  вищого  навчального  закладу,  який  прагне  йти 
шляхом  динамічного  розвитку,  поглиблення  зв’язків  із  іноземними  та 
міжнародними інституціями, сприйняття найкращого світового досвіду. І  
Бердянський  державний  педагогічний  університет  впевнено  крокує  цим 
шляхом.

Міжнародні  зв’язки  БДПУ  поступово  набувають  все  більше  ознак  
цілеспрямованості, комплексності та систематичності.

З  метою  систематизації  і  популяризації  даних  щодо  міжнародної  
діяльності університету в цілому, його структурних підрозділів, окремих  
викладачів  і  студентів  ми  запроваджуємо  публікацію  цього  щорічного  
бюлетеню. Ми прагнемо донести до кожного важливість, перспективність і  
престижність участі у різних формах міжнародної співпраці. 

До  бюлетеню  включено  Положення  про  міжнародну  діяльність  
Бердянського  державного  педагогічного  університету;  дані  про  основні  
здобутки  колективу  університету  за  пріоритетними  напрямками 
міжнародних  зв’язків;  показники  рейтингу  результатів  роботи  з  
міжнародного  співробітництва  за  рік;  безпосередньо  відповідні  рейтинги 
викладачів,  кафедр  і  науково-дослідних  інститутів.  В  подальшому 
планується розширювати тематику рубрик видання.

Проректор з міжнародних зв’язків БДПУ
І.І.Лиман
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Міжнародна діяльність БДПУ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення
1.1.  Дане  Положення  розроблене  для  визначення  вимог  та  засад, 

правових  і  організаційних  основ  проведення  міжнародної  діяльності 
Бердянського  державного  педагогічного  університету  (в  подальшому  – 
Університету)  згідно зі Статутом БДПУ та відповідно до Законів України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту» та інших 
чинних нормативно-правових актів України.

1.2. Основною метою міжнародної діяльності є встановлення і розвиток 
міжнародних зв’язків БДПУ з вищими навчальними закладами, державними 
і недержавними організаціями країн ближнього та дальнього зарубіжжя,  а 
також  адаптація  до  європейських  та  світових  стандартів  із  збереженням 
кращих набутків національної освіти.

1.3.  Міжнародна  діяльність  проводиться  в  структурних  підрозділах 
Університету відповідно до положень про них.

2. Пріоритетні напрями міжнародної діяльності БДПУ
2.1. Започаткування нових партнерських зв’язків із вищими навчальними 

закладами інших країн.
2.2.  Поглиблення  співробітництва  з  іноземними  навчальними 

установами, з якими раніше були укладені договори про співпрацю.
2.3.  Участь  у  міжнародних  науково-дослідних,  освітніх  та  культурних 

програмах.
2.4. Активізація студентських міжнародних обмінів.
2.5. Організація та проведення на базі БДПУ міжнародних наукових та 

науково-практичних  конференцій,  семінарів,  круглих  столів;  участь 
викладачів  університету  в  подібних  заходах  у  інших  вищих  навчальних 
закладах, у тому числі й за кордоном.

2.6.  Публікація  наукових  праць  викладачів  та  студентів  БДПУ  у 
закордонних виданнях.

2.7.  Прийом на  роботу  іноземних  фахівців  та  направлення  викладачів 
БДПУ на стажування за кордон.

2.8. Грантова діяльність.

3. Суб’єкти та організаційна структура міжнародної діяльності
3.1.  Головним  суб’єктом  міжнародної  діяльності  є  Університет  як 

юридична особа.
3.2.  Основною  і  визначальною  ланкою,  що  забезпечує  міжнародну 

діяльність  в  Університеті,  є  кафедра,  яка  відповідно  до  «Положення  про 
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Щорічний бюлетень. 2007 рік

кафедру  Бердянського  державного  педагогічного  університету»  несе 
відповідальність за проведення міжнародної діяльності.

3.3.  У  міжнародній  діяльності  беруть  участь  науково-педагогічні  та 
наукові працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти, інженерно-
технічні та інші працівники Університету, працівники сторонніх організацій 
на  основі  трудових  угод,  контрактів,  інших  форм  здійснення  трудових 
відносин, а також договорів підряду відповідно до чинного законодавства 
України.

3.4. Участю у міжнародній діяльності вважається:
 Виконання індивідуального міжнародного гранту.
 Участь у виконанні міжнародного колективного гранту.
 Подання на міжнародний грант.
 Патент на винахід міжнародного рівня.
 Підписання  договору  про  співробітництво  з  вищим  навчальним 

закладом чи науковою установою іншої країни.
 Запрошення іноземного фахівця для роботи чи стажування у БДПУ.
 Прийом іноземних викладачів, науковців та студентів.
 Організація та проведення міжнародної конференції.
 Участь у міжнародній конференції на території України.
 Поїздка за кордон для участі  в міжнародному фестивалі,  конкурсі, 

спортивному змаганні, конференції, стажування, навчання, викладання.
 Публікація монографії або підручника за кордоном.
 Публікація монографії спільно із вченим іншої країни.
 Публікація статті у закордонному виданні.
 Керівництво студентською міжнародною діяльністю.
 Участь  студента  у  міжнародних  конкурсах,  міжнародних 

олімпіадах,  міжнародних  спортивних  змаганнях,  міжнародних 
фестивалях.

3.5.  Загальне керівництво міжнародним співробітництвом університету 
здійснює проректор з міжнародних зв’язків.

3.6. Проректор з міжнародних зв’язків:
Здійснює  безпосередньо  керівництво  міжнародним  співробітництвом 

підрозділів університету.
Забезпечує  організацію  і  контроль  за  розробкою  поточного  та 

перспективного  планування  міжнародного  співробітництва  університету. 
Здійснює  роботу  по  дотриманню  вимог  і  нормативів  організації  праці  у 
відповідності з рішеннями Міністерства освіти і науки України.

Контролює роботу керівників підрозділів університету по забезпеченню 
відповідного рівня організації міжнародного співробітництва.

Організовує  запрошення провідних вчених із  закордонних навчальних, 
наукових  закладів  та  підприємств  для  обміну  з  наукової  діяльності, 
розширенню міжнародного співробітництва, прийом закордонних фахівців, 
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Міжнародна діяльність БДПУ

підбір  і  підготовку викладачів  та  студентів  для  стажування  і  навчання  у 
закордонних навчальних закладах.

Проводить  роботу  та  здійсню  контроль  за  перепідготовкою  і 
підвищенням наукової  кваліфікації  професорсько-викладацького складу за 
кордоном;  наукового  стажування  та  роботи  у  закордонних  навчальних 
закладах та підприємствах.

Організовує та контролює участь студентів у стажуванні та навчанні в 
закордонних навчальних закладах.

Організовує  складання  звітів  з  міжнародного  співробітництва  про 
виконання робіт, їх здачу у Міністерстві освіти і науки України.

Організовує  та  контролює  роботу,  направлену  на  рекламу  досягнень 
університету з міжнародного співробітництва.

Сприяє  встановленню  ділових  та  наукових  контактів  з  зарубіжними 
центрами.

Бере  безпосередньо  участь  в  укладанні  договорів  та  протоколів  із 
закордонними партнерами про співробітництво.

Організовує та контролює участь професорсько-викладацького складу та 
студентів університету в закордонних конкурсах,  проектах та виставках  з 
міжнародного співробітництва.

Здійснює  контроль  за  наказами  про  закордонні  відрядження,  їх 
ефективність  та  впровадження  результатів  відряджень  у  практику 
університету.

Вносить  пропозиції  до  розгляду  питань  на  засіданнях  вченої  Ради 
університету.

Бере участь у розробленні колективного договору.
Контролює  раціональне  використання  обладнання  та  матеріалів  за 

міжнародними програмами та проектами.
Здійснює прийом відвідувачів у відповідності з затвердженим графіком 

роботи ректорату з питань міжнародного співробітництва.
3.7.  Проректору  з  міжнародних  зв’язків  безпосередньо 

підпорядковуються  інститути,  факультети,  кафедри  з  напрямку 
міжнародного співробітництва.

3.8.  У  структурних  підрозділах  організацію  міжнародної  діяльності 
здійснюють заступники керівників структурних підрозділів з  міжнародної 
діяльності, які працюють на штатних посадах або за сумісництвом. 
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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, ПІДПИСАНІ ІЗ 
ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, НАУКОВИМИ 

УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

У  2007  році  БДПУ  було  підписано  6  договорів  про  співробітництво 
(раніше, впродовж 2001–2006 років, укладено 13 таких договорів).

Країна Навчальний заклад або його підрозділи, з 
якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання 
угоди

Росія Таганрозький державний педагогічний інститут 22.03.2007 р.
Росія Педагогічний  інститут  Південного 

федерального університету
13.06.2007 р.

Росія Фізичний  інститут  ім.  П.М.Лебедєва  РАН 
(відділення оптики)

7.08.2007 р.

Бельгія Open License Society 11.09.2007 р.
Польща Жешувський університет 12.11.2007 р.
США Корпус Миру 26.12.2007 р.

Президент Асоціації університетів Карпатського регіону С.Саган і ректор 
Жешувського університету В.Бонусяк в гостях у БДПУ
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Згідно із кожним із цих договорів вже ведеться плідне співробітництво. 
Зокрема, згідно із договором між Бердянським державним педагогічним 

університетом  й  Таганрозьким  державним  педагогічним  інститутом  14 
наукових  статей  викладачів  БДПУ  опубліковано  у  виданні  «Вестник 
Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные 
науки.  —  Таганрог:  Изд-во  Таганрог.  гос.  пед.  ин-та,  2007.  —  №  2»,  7 
наукових статей студентів БДПУ опубліковано у виданні «Сборник трудов 
пятидесятой  научной  студенческой  конференции  ТГПИ  (естественные 
науки). — Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2007». 

У свою чергу, БДПУ опублікував 9 статей викладачів ТДПІ у фаховому 
виданні «Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного 
університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: БДПУ, 2007», 2 статті 
викладачів  ТДПІ  у  фаховому  виданні  «Збірник  наукових  праць 
Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 
№3.  –  Бердянськ:  БДПУ,  2007»,  3  статті  викладачів  ТДПІ  у  фаховому 
виданні  «Збірник  наукових  праць  (Психологічні  науки).  —  №4.  — 
Бердянськ: БДПУ, 2007». 7 статей студентів ТДПІ опубліковано у «Збірнику 
тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного 
університету на Днях науки 18 травня 2007 року» (Том 1. Педагогічні науки; 
Том 2. Гуманітарні науки; Том 3. Природничі науки) тощо.

Згідно  з  пунктом  договору  1.1.2.2.  (Підготовка  і  видання  спільних 
наукових  праць)  опубліковано  археографічне  видання  «Кращий  порт 
Азовського  моря».  Літопис  історії  Бердянська  очима  кореспондентів 
«Одеського  Вісника»  (1861 – 1875 рр.)  //  Упорядники:  І.І. Лиман, 
В.М. Константінова.  —  Бердянськ – Таганрог:  РА «Тандем – У»,  2007.  — 
402 с.  Книга  видана під грифами  Бердянського  державного  педагогічного 
університету й Таганрозького державного педагогічного інституту.

На  виконання  пункту  договору  1.1.2.5. впродовж  року  здійснювався 
обмін  науковою  літературою,  що  видана  викладачами  і  співробітниками 
БДПУ та ТДПІ.

У відрядження до ТДПІ були направлені д.і.н., проф. І.І.Лиман (ведення 
переговорів  щодо  визначення  напрямків  співробітництва),  к.п.н.,  доц. 
В.І.Межуєв,  студенти  факультету  комп’ютерних  технологій  та  систем 
О.Фесенко,  М.Логвин,  О.Мартинов,  О.Манжула,  О.Хоменко,  В.Агеєв, 
студент  фізико–математичного  факультету  О.Кеда  (участь  у  науковій 
конференції).

З  іншого  боку,  у  відрядженнях  до  БДПУ  побували  к.і.н.,  доц.  ТДПІ 
В.А.Агеєва  (читання  відкритої  лекції  на  тему:  «Культурно-просвітницькі 
організації на окупованій території Північного Приазов'я (1941-1943 рр.)»; 
уточнення  плану  спільної  науково-дослідної  роботи  БДПУ  та  ТДПІ); 
викладачі  І.Л.Тернова,  С.Ю.Шалова,  Л.С.Шаповалова  (участь  у  науковій 
конференції).
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Відкриту лекцію на соціально–гуманітарному факультеті БДПУ читає доцент 
Таганрозького державного педагогічного інституту В.А.Агеєва

У  звітному  році  продовжено  тісне  співробітництво  з  університетом 
Фрідріха-Александра  м. Ерланген-Нюрнберг  (Німеччина),  Тракійським, 
Великотирнівським  та  Пловдівським  університетами,  Технічним 
університетом  Варна  (Болгарія);  Вармінсько-Мазурським  університетом  м. 
Ольштин  (Польща),  Шяуляйським  університетом  (Литва),  Московським 
технічним  університетом  ім. Баумана,  Ярославським  державним 
педагогічним універси-
тетом  ім. К.Д.Ушин-
ського,  Брянським 
державним  універси-
тетом  ім. І.Г.Петров-
ського,  Калузьким 
державним  універси-
тетом  ім. К.Е.Ціолков-
ського (Росія).

Посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський та проректор з  
міжнародних зв’язків БДПУ Ігор Лиман під час конференції колишніх стипендіатів 

польських програм (Львів, грудень 2007 р.)
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Візит представницької делегації НДГТІ до БДПУ

БДПУ приймає делегацію свого давнього партнера – Вармінсько-Мазурського 
університету м. Ольштин
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, 
ПРОГРАМАХ, ФОНДАХ, ПРОЕКТАХ

Партнер 
(держава, 

організація, 
інститут, 

установа та ін.)

Назва проекту, 
програми

Термін 
виконання

Виконавці Очікувані 
результати та їх 
впровадження

Міжнародна 
асоціація 

викладачів 
російської мови 

та літератури

«Рік України в 
Росії»

Впродовж 
року

Члени кафедри 
загального 

мовознавства та 
слов’янської 

філології БДПУ

Участь у 
Міжнародних 
конференціях, 

круглих столах, 
видання статей в 
Інформаційному 

віснику МАВРМЛ
Міжнародний 

Альянс боротьби 
з ВІЛ-СНІД

Профілактика та 
попередження 

ВІЛ-СНІД 
засобами освіти 

2005-2011 
Відповідно 
концепції 

стратегії дій 
Уряду щодо 
запобіган–

ня 
поширення 
ВІЛ-СНІДу 
в Україні

Кафедра 
валеології і БЖД 

БДПУ,
Міжнародний 

Альянс боротьби 
з ВІЛ-СНІД

Подолання 
поширення епідемії 

ВІЛ-СНІД в 
Україні

Корпорації 
Microsoft та Intel

Intel Навчання 
для майбутнього

Впродовж 
року

Викладачі 
кафедри 

інформатики та 
інформаційних 

технологій у 
навчанні

Використання 
методу проектів 
для підготовки 

викладачів шкіл

Open License 
Soсiety (Бельгія)

Розробка 
системи 

відкритих 
специфікацій 
Open Specs. 

Наукові 
дослідження, 
стажування 
студентів та 
викладачів, 
проведення 

сумісних 
наукових заходів

2006 – 
2009 рр.

В.І. Межуєв, 
Е. Верхалст, 

директор Open 
License Soсiety

Розробка системи 
моделювання Open 

Specs

Корпус Миру Проект навчання 
англійської мови

2007 – 
2009 рр.

О.Б.Ярова, 
А.Барнет

Співпраця в 
навчанні студентів 
та обмін досвідом в 
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галузі викладання 
англійської мови

Фундація 
«Щасливе 

дитинство»

Міжнародна 
програма «Схід-

Схід»

2005 – 
2008 рр.

М.В.Ґудзь, 
Фундація 
«Щасливе 

дитинство»

Створення та 
розвиток 

громадського 
освітнього центру 

у 5 регіонах

Волонтер Корпусу Миру А.Барнет проводить презентацію
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Міжнародний проект дослідження історії Північного Приазов’я

Вченими  БДПУ  розроблено  міжнародний  проект  дослідження  історії 
Північного  Приазов’я  із  залученням  науковців  Альбертського  університету 
(Канада),  Таганрозького  державного  педагогічного  інституту  (Росія), 
Педагогічного  інституту  Південного  федерального  університету  (Росія), 
Невинномиського державного гуманітарно–технічного інституту (Росія).

В рамках цього міжнародного проекту опубліковано наступні археографічні 
видання:

1.  «Бердянський  літописець»  Василь  Крижанівський //  Упорядники: 
І.І.Лиман,  В.М.Константінова.  —  Бердянськ –Київ – Едмонтон: 
РА «Тандем – У», 2007. — 300 с.

2.  «Юне  місто».  Літопис  історії  Бердянська  очима  кореспондентів 
«Одеського  Вісника»  (1827 – 1860 рр.)  //  Упорядники:  І.І.Лиман, 
А.М.Піменов.  — Бердянськ –  Ростов-на-Дону:  РА «Тандем – У»,  2007.  — 
358 с.

3.  «Кращий порт Азовського моря».  Літопис історії  Бердянська очима 
кореспондентів  «Одеського  Вісника»  (1861 – 1875 рр.)  //  Упорядники: 
І.І.Лиман,  В.М.Константінова.  —  Бердянськ – Таганрог:  РА «Тандем – У», 
2007. — 402 с.

4. «Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського  Вісника»  (1876 – 1893 рр.)  //  Упорядники:  І.І.Лиман, 
В.М.Константінова. — Бердянськ – Невинномиськ: РА «Тандем – У»,  2007. 
— 380 с.
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Міжнародна діяльність БДПУ

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ

Міжнародний відділ БДПУ проводить систематичну роботу з виявлення 
в  мережі  Інтернет  та  в  інших  джерелах  інформації  щодо  конкурсів  на 
одержання  закордонних  та  міжнародних  грантів  –  цільової  фінансової 
дотації, що надається вченим для проведення наукових досліджень. 

Сформована  і  постійно  оновлюється  електронна  база  даних  щодо 
проголошених грантових конкурсів.  Інформація про останні систематично 
доводиться до структурних підрозділів БДПУ.

Виконання індивідуальних міжнародних грантів:
Прізвище, ім’я та по 
батькові виконавця

Грантодавець Термін 
виконання

Тематика проекту

Лиман І.І. Американська Рада 
Наукових товариств 

(ACLS SHORT-TERM 
GRANT IN THE 
HUMANITIES)

2007–
2008рр.

«Трансформації 
релігійності 

населення в умовах 
полікультурного 

регіону»
Константінова В.М. Американська Рада 

Наукових товариств 
(ACLS SHORT-TERM 

GRANT IN THE 
HUMANITIES)

2007–
2008рр.

«Феномен 
сприйняття 

урбанізаційних 
процесів в 
селянській 
традиції»

Доцент В.М.Константінова з повідомленням про присудження гранту ACLS
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ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
ТА СТУДЕНТІВ БДПУ

У 2007 році представниками університету зроблено 82 візити до 15 країн. 
Для порівняння, у 2005 році відповідні показники становили 57 і 9, у 2006 – 
62 і 8.

Країна Обсяги відряджень

назва

вс
ьо

го

в 
т.

ч.
 за

 п
ря

м
им

и 
до

го
во

ра
м

и

на
ук

ов
а 

ро
бо

та

на
ук

ов
е 

ст
аж

ув
ан

ня

уч
ас

ть
 у

 к
он

ф
ер

ен
ці

ях
, з

’їз
да

х 
і т

.і.

на
вч

ан
ня

 в
 а

сп
ір

ан
ту

рі

по
вн

ий
 к

ур
с 

на
вч

ан
ня

 с
ту

де
нт

ів

ча
ст

ко
ви

й 
ку

рс
 н

ав
ча

нн
я 

ст
уд

ен
ті

в

мовні 
курси

ін
ш

і в
ид

и 
ві

др
яд

ж
ен

ь

ст
уд

ен
ти

ви
кл

ад
ач

і

Білорусь 6 1 5
Китай 3 3
Чехія 1 1
Польща 13 3 2 1 6 2 2
Туреччина 1 1
Росія 28 8 3 4 14 7
Болгарія 3 1 1 1 1
Норвегія 1 1
Угорщина 1 1
Франція 2 2
Австрія 2 2
Бельгія 4 3 3 1
США 4 4
Німеччина 6 2 2 3 1
Іспанія 7 7

Доц. Циховська Е.Д. отримала стипендію для наукового  стажування в 
Центрі досліджень античної традиції Варшавського університету (стипендія 
фонду  імені  Юзефа  Мяновського  (Фонд  підтримки  науки)).  Стажування 
проходило протягом жовтня –листопада 2007 р. Крім того, Циховська Е.Д. 
продовжує  бути  слухачкою  докторантських  студій  відділу  гуманітарних 
наук  спеціальності  «Полоністика»  Люблінського  католицького 
університету.
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Доц.  Сєнічева  О.А.,  ас.  Кайки  М.Ю.,  ст.  викладач  Ніколаєва Л.О.,  ст. 
викладач Слободянюк О.О. проходили стажування у Державному інституті 
російської мови імені О.С.Пушкіна (Росія). 

Проф. Кідалов В.В. займався розробкою математичної моделі процесів 
конвертації,  перебуваючи  у  відрядженні  до  Інституту  проблем 
машинознавства  Російської  Академії  Наук  (м.Санкт–Петербург,  лютий 
2007 р.).

Бульба  Ю.В.  продовжує  навчання  в  очній  аспірантурі  Велико-
Тирновського  університету  ім.  Св.  Кирила  та  Мефодія  (Болгарія), 
Федорик Ю.В. – в очній аспірантурі Люблінського університету (Польща).

Студентки  Інституту  філології  БДПУ Герман Н.  та  Кобізь М.  у  липні 
2007  р.  проходили  стажування  в  Центрі  польської  культури  і  мови 
«Полонус» при Жешувському університеті (Польща). 

У  лютому  2007  р.  на  стажуванні  у  Нюрнберзькому  університеті 
(Німеччина)  перебували  студентки  Інституту  філології  Павленко  О.  та 
Дегтярь В. Зараз Павленко О. перебуває на річному стажуванні у м.Ерланген 
(Німеччина).

Студенти Інституту філології Скитченко О., Зіборова О., Шевченко О., 
Кузьменко А. проходили трьохмісячну практику в літніх дитячих таборах 
США за програмою CCUSA. 
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Регіональний представник програми Camp Counselors USA, студент БДПУ 
Скитченко О. під час практики в США

Студенти соціально–гуманітарного факультету Штоколова Є., Гурбич О. 
у листопаді – грудні 2007 р. в рамках програми «Study Tours to Poland» мали 
можливість познайомитися з академічними середовищами та неурядовими 
організаціями Польщі, зустрітися з  лідерами громадського життя Польщі, 
взяти участь у лекціях, тренінгах, семінарах та культурних заходах.

Зустріч у рамках програми «Study Tours to Poland»

З метою проведення  наукової  роботи 3 тижні  працювала в архівах  та 
бібліотеках  Москви  магістрантка  соціально–гуманітарного  факультету 
Сапронова О. (грудень 2007 р.).

Доц.  Межуєв  В.І.  разом  із  студентами  Панфіловим  Д.  (факультет 
комп’ютерних  технологій  та  систем)  та  Кедою  О.  (фізико–математичний 
факультет)  у  липні  –  серпні  2007 р.  перебував  у  відрядженні  до  Melexis 
Microelectronics  (Бельгія).  Мета  відрядження  –  стажування;  встановлення 
наукових контактів із провідними вченими Бельгії, що працюють в галузі 

17



Міжнародна діяльність БДПУ

системних методологій; консультування з наукових проектів OpenSpecs та 
OpenComRTOS.

Ректор БДПУ В.В.Крижко та начальник відділу педагогічної освіти Департаменту 
вищої освіти МОН України С.І.Бондаренко на конференції у Стамбулі

За  межами  України  доценти  Харлан  О.Д.,  Співак  І.Е.,  Новик О.П., 
Мельнікова Ю.О.,  Солдатенко  Т.Я.  взяли  участь  у  міжнародній  науковій 
конференції  «Слов’янські  літератури  в  контексті  світової»  (Білоруський 
державний університет,  м. Мінськ, листопад 2007 р.); доц. Чулкова Л.О. – 
«Спадщина Я.А. Коменського в культурі освіти» (Музей Я.А. Коменського, 
м. Прага, листопад 2007 р.); доц. Ґудзь М.В. – «Медіа - Культура - Освіта: на 
грані народів та культур.  Традиції  -  Досвід - Перспективи» (Жешувський 
університет,  м. Жешув,  Польща,  жовтень  2007 р.);  проф.  Крижко  В.В.– 
«Революція  в  університетській  освіті:  глобалізація  та  індивідуалізація  у 
майбутнє»  (Міністерство  освіти  і  науки  Туреччини,  м. Стамбул,  травень 
2007 р.), «Міграція: проблеми та рішення» (Російська Академія педагогічних 
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і соціальних наук, м. Москва, Росія, квітень 2007 р.); проф. Папанова В.А. – 
«Nowoczesne  kierunki  w  rozwoju  lokalnym  i  regionalnym»  (Wydziału 
Zarządzania  i  Informatyki  Akademii  Techniczno-Humanistycznej  w  Bielsku-
Białej, м. Вісла, Польща, травень 2007), «Боспорський феномен: сакральний 
смисл  регіону,  пам’ятників,  знахідок»  (Державний  музей  історії  релігії; 
Ермітаж, м.  Санкт-Петербург, Росія, грудень 2007 р.); проф. Троян С.С. – 
«Демократія  і  авторитаризм»  (Варшавський  університет,  м. Варшава, 
Польща,  липень  2007  р.),  «ХІІІ  загально  польський  соціологічний  з’їзд» 
(м. Зелена  Гура,  Польща,  вересень  2007  р.);  доц. Сосницкая  Н.Л.  –  ХIII 
міжнародній  науково–методичній  конференції  «Інноваційні  технології 
навчання в умовах глобалізації  ринку освітніх послуг» (м.  Москва,  Росія, 
березень  2007  р.),  «Фізична  освіта:  проблеми  та  перспективи  розвитку» 
(м. Москва,  Росія,  березень  2007  р.),  «Фізика  в  системі  сучасної  освіти 
(ФССО-07)» (м.  Санкт-Петербург, Росія, червень 2007 р.); IІI Міжнародній 
конференції  «Стратегія  якості  в  промисловості  та  освіті»  (м.  Варна, 
Болгарія,  червень 2007 р.),  доц.  Білошапка В.Я.  –  «Взаємодія дефектів  та 
релаксаційні явища в твердих тілах» (м. Тула, Росія, вересень 2007 р.); проф. 
Литвин О.М. – у 5-ому Всесвітньому конгресі  з  комп’ютерної томографії 
(Бергенський  університет,  Берген,  Норвегія,  вересень  2007  р.);  доц. 
Межуєв В.І.  –  ESEG Workshop (Open License Society,  Melexis,  Бельгія, 
липень  –  серпень  2007 р.);  проф.  Астаф’єв О.Г.  –  «Маркіян  Шашкевич  і 
українська літературна традиція в Угорщині» (Будапештський університет, 
м.Будапешт,  Угорщина,  травень  2007  р.);  проф.  Баханов  К.О.  «Міграція: 
проблеми та рішення» (Російська Академія педагогічних і соціальних наук, 
м. Москва, Росія, квітень 2007 р.).

Ас.  Червенко  О.Б.  у  серпні  2007  р.  з  метою  супроводу  української 
делегації перебувала у м.Стара Загора (Болгарія).

Ст.  викладач  Корабельникова Д.С.  брала  участь  у  міжнародних 
фестивалях фольклорного танцю у Бельгії, Франції, Німеччині, Іспанії.

Студенти  факультету  естетичного  та  фізичного  виховання 
Патієвський Є.,  Жиліна О.,  Зубарєв О.,  Плюшко С.  виступили  на 
міжнародному  фестивалі  в  Іспанії  (Авіла);  Жлуктарь І.,  Лопатін А., 
Соніна Л. – в м. Пекін (Китай, грудень 2007 – січень 2008 р.)

Студент  факультету  естетичного  та  фізичного  виховання  Недрига В. 
брав  участь  у  Чемпіонаті  Європи  з  карате  (м. Індсельбург,  Німеччина, 
квітень 2007 р.).

Студент  факультету  естетичного  та  фізичного  виховання  Семенюк  О. 
став  учасником  Чемпіонату  Європи  серед  юніорів  з  важкої  атлетики 
(Канарські острови, Іспанія, жовтень 2007 р.).

Доц. Котенджи Л.В. на Чемпіонаті світу серед юніорів з пауерліфтингу у 
Франції (м. Ля–Гранде, вересень 2007 р.) працював членом журі на вагових 
категоріях 75 і 125 кг. Його вихованець Чиканєв М. на цьому Чемпіонаті 
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став чемпіоном світу у ваговій категорії до 82,5 кг з результатом 712,5 кг у 
сумі триборства. 

В Австрії  (м. Зельден, жовтень 2007 р.) доц. Котенджи Л.В. працював 
членом журі Чемпіонату світу серед чоловіків з пауерліфтингу на вагових 
категоріях  67,5 і  82,5 кг.  Його вихованець,  майстер спорту міжнародного 
класу,  студент 5 курсу факультету ПВПК Певнєв С. на цьому Чемпіонаті 
став бронзовим призером у ваговій категорії до 100 кг з результатом 960 кг у 
сумі триборства.

Студент Сергій Певнєв – бронзовий призер Чемпіонату світу серед 
чоловіків з пауерліфтингу (Австрія)
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Керівник студентського клубу Голік Р.О. разом зі своєю командою брав 
участь у міжнародному фестивалі КВК у м. Сочі (Росія, січень 2007 р.). В 
грудні 2007 р. команда КВК БДПУ «Ваня, Рома та всі, всі, всі» знімалась у 
23  телевізійних  гумористичних  програмах  «Комедіанти»  (студія 
«Останкіно», м. Москва) для телеканалу НТВ+.

Команда КВК БДПУ «Ваня, Рома та всі, всі, всі» на фестивалі в Сочі
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ПРИЙОМ ІНОЗЕМЦІВ

У  2007  році  до  БДПУ  нанесено  74  візити  громадян  9  країн.  Для 
порівняння, у 2006 році ці показники становили відповідно 28 і 5.

Країна Відряджуюча 
організація

Кількість 
осіб

Мета перебування 
на Україні

Термін 
перебування

вс
ьо

го

в 
т.

ч.
 за

 п
ря

м
им

и 
уг

од
ам

и

Болгарія МОН Республіки 
Болгарія

3 Викладання 
болгарської 
літератури та 
методики її вивчення

2003–2007 рр., 
лютий-червень 
2007 р., 15 
жовтня 2007 р.-
2010 р.

Болгарія Пловдівське 
хореографічне 
училище

1 Викладання 
болгарського танцю

червень 2007 р.

Німеччина Фрайбурзький 
університет

1 Викладання 
лекційного курсу з 
дисципліни 
«Проблеми 
психолінгвістики» та 
проведення 
семінарських занять з 
дисципліни «Загальне 
мовознавство»

3 – 17 вересня 
2007 р.

Німеччина Гамбурзький суд1 Участь у конференції 21 червня 2007
Росія Таганрозький 

державний 
педагогічний 
інститут

3 3 Участь у міжнародній 
конференції

18–19 вересня 
2007 р.

Росія Таганрозький 
державний 
педагогічний 
інститут

1 1 Читання відкритої 
лекції, уточнення 
плану спільної 
науково-дослідної 
роботи БДПУ та 
ТДПІ

3 – 5 грудня 
2007 р.

Росія Невинномиський 
державний 

1 1 Обмін досвідом серпень 2007 р.
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гуманітарно–
технічний 
інститут

Росія Невинномиський 
державний 
гуманітарно–
технічний 
інститут

30 30 Проведення 
конференції 
«Болонський процес 
та перспективи 
трансформування 
вищої освіти»

19–21 вересня 
2007 р.

Росія Південний
федеральний 
університет,
м. Ростов–на–
Дону

8 Кубок Азовського 
моря серед команд 
КВК

31 травня – 1 
червня 2007 р.

США Корпус миру 1 1 Викладацька 
діяльність

грудень 2007 р. 
– 2009 р.

США Корпус миру 1 Ознайомлення з 
навчальними 
планами

14–16 листопада 
2007 р.

США Університет 
Айдахо

1 Вільний слухач 5 березня – 5 
квітня 2007 р.

Польща Вармінсько-
Мазурський 
Університет

10 10 Участь у «Днях науки 
2007» БДПУ

16–18 травня 
2007 р.

Польща Жешувський 
університет

2 Обговорення угоди 
про співробітництво

19 травня 
2007 р.

Польща Інститут 
славістики 
Польської 
академії наук

1 Переговори про 
співробітництво

24 травня 
2007 р.

Чехія Associated 
Consultants

1 Участь у сертифікації 
стандарту системи 
менеджменту якості 
відповідно до вимог 
стандарту ISO 
9001:2000

11 – 13 
листопада 
2007 р.

Китай Консерваторія 2 Проведення майстер-
класів для викладачів 
та студентів, участь у 
концерті

травень 2007 р.

Бельгія Інститут 
системних 
досліджень 

1 Консультації з метою 
реалізації наукового 
проекту з системи 
відкритих 
специфікацій 
OpenSpecs, 
операційної системи 

19-22 березня 
2007 р.
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реального часу 
OpenComRTOS, 
візуального 
середовища для 
проектування 
розподілених 
додатків 
OpenComRTOSVE.

Бельгія Інститут 
системних 
досліджень 

1 Проведення 
міжнародної школи–
семінару з системної 
інженерії

21-24 травня 
2007 р.

Бельгія Інститут 
системних 
досліджень 

1 1 Участь у конференції. 
Проведення 
міжнародної школи–
семінару з системної 
інженерії

9-14 вересня 
2007 р.

Нідерланди Інститут 
системних 
досліджень 

1 Консультації з метою 
реалізації наукового 
проекту з системи 
відкритих специфі-
кацій OpenSpecs, 
операційної системи 
реального часу 
OpenComRTOS, 
візуально-го 
середовища для 
проектування 
розподілених 
додатків 
OpenComRTOSVE.

19-22 березня 
2007 р.

Нідерланди Інститут 
системних 
досліджень 

1 Проведення 
міжнародної школи–
семінару з системної 
інженерії

21-24 травня 
2007 р.

Нідерланди Інститут 
системних 
досліджень 

1 1 Участь у конференції. 
Проведення 
міжнародної школи–
семінару з системної 
інженерії

9-14 вересня 
2007 р.
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Музиканти з Китайської Народної Республіки та викладачі факультету 
естетичного та фізичного виховання після проведення майстер-класу

Професор А.Моустакас (Фрайбурзький університет, Німеччина) обговорює з 
ректором БДПУ В.В.Крижком плани співпраці
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

При тому, що в 2006 році БДПУ провів три міжнародні конференції, у 
2007  році  університет  виступив  організатором  (співорганізатором) 
міжнародних конференцій:

 «Ролята на славянската писменост и култура»;
 «Еколого-економічні  проблеми  України,  Азово-Чорноморського 

басейну: економіка, екологія, освіта»;
 «ХІ  International  Conference  On  Physics  And  Technology  Of  Thin 

Films And Nanosystems»;
 «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем»;
 «Болонський  процес  та  перспективи  трансформування  вищої 

освіти»;
 Міжнародної школи-семінару із системної інженерії.

Гжалт де Джонг (Нідерланди), Ерік Верхалст (Бельгія), Віталій Межуєв (Україна)  
обговорюють плани проведення в БДПУ міжнародної школи-семінару із системної 

інженерії
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ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 
БДПУ ЗА КОРДОНОМ 

ТА ІНОЗЕМНИХ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У ВИДАННЯХ БДПУ

Тоді  як  у  2006  році  викладачі 
БДПУ  опублікували  у  закордонних 
наукових виданнях 21 працю, в 2007 
році  за  кордоном  опубліковано  60 
наукових  праць  викладачів  та 
студентів  БДПУ.  Зокрема,  доцент 
Сосницька Н.Л.  видала  в  Росії 
навчальний  посібник  «Элементы 
интерактивных  технологий  обучения 
физике:  Учеб.  пособие.  М.: 
АПКиППРО,  2007.  –  148  с.» 
(співавтори  –  Атаманчук  П.С., 
Самойленко П.І.).

Публікацію  наукових  праць  іноземних  викладачів  та  студентів  у 
виданнях БДПУ відбито у наступній таблиці:

Назва видання Іноземний навчальний 
заклад

Кількість 
статей

Збірник наукових праць 
(Психологічні науки). – №4. – 
Бердянськ: БДПУ, 2007. – 212 с.

Таганрозький  державний 
педагогічний інститут (Росія)

3

Збірник наукових праць 
Бердянського державного 
педагогічного університету 
(Педагогічні науки). – №2. – 
Бердянськ: БДПУ, 2007. – 196 с.

Таганрозький  державний 
педагогічний інститут (Росія)

9

Збірник наукових праць 
Бердянського державного 
педагогічного університету 
(Педагогічні науки). – №3. – 
Бердянськ: БДПУ, 2007. – 204 с.

Таганрозький  державний 
педагогічний інститут (Росія)

2
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Збірник тез наукових доповідей 
студентів Бердянського 
державного педагогічного 
університету на днях науки 18 
травня 2007 року. – Том 1. 
Педагогічні науки. – Бердянськ: 
БДПУ, 2007. – 228 с.

Педагогічний  інститут 
Південного  федерального 
університету (Росія)

3

Ярославський  державний 
педагогічний університет  ім. 
К.Д.Ушинського (Росія)

1

Південно–західний 
університет  «Неофит 
Рильськи» (Болгарія)

9

Невинномиський  державний 
гуманітарно-технічний 
інститут (Росія)

1

Таганрозький  державний 
педагогічний інститут (Росія)

3

Збірник тез наукових доповідей 
студентів Бердянського 
державного педагогічного 
університету на днях науки 18 
травня 2007 року. – Том 2. 
Гуманітарні науки. – Бердянськ: 
БДПУ, 2007. – 208 с.

Ярославський державний 
університет ім. П.Г.Демидова 
(Росія)

1

Таганрозький  державний 
педагогічний інститут (Росія)

4

Невинномиський  державний 
гуманітарно-технічний 
інститут (Росія)

3

Ярославський  державний 
педагогічний університет  ім. 
К.Д.Ушинського (Росія)

2

Вармінсько–Мазурський 
університет (Польща)

5

Збірник тез наукових доповідей 
студентів Бердянського 
державного педагогічного 
університету на днях науки 18 
травня 2007 року. – Том 3. 
Природничі науки. – Бердянськ: 
БДПУ, 2007. – 160 с.

Педагогічний  інститут 
Південного  федерального 
університету (Росія)

3

Таганрозький  державний 
педагогічний інститут (Росія)

1

Ярославський  державний 
педагогічний університет  ім. 
К.Д.Ушинського (Росія)

3

Невинномиський  державний 
гуманітарно-технічний 
інститут (Росія)

1

Актуальні проблеми іноземної 
філології: Лінгвістика та 
літературознавство: Міжвуз. зб. 
наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарва. – 

Мексика 1
Інститут славістики 
Польської Академії наук 
(Польща)

2
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Ніжин: ТОВ «Видавництво 
«Аспект-Поліграф», 2007. – 
Вип. І. – 304 с.

Ягеллонський університет 
(Польща)

1

Актуальні проблеми 
слов’янської філології: 
Лінгвістика та 
літературознавство: Міжвуз. зб. 
наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарва. – 
Ніжин: ТОВ «Видавництво 
«Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. 
ХІV. – 304 с.

Опольський  університет 
(Польща)

1

Технічний  Університет, 
Варна (Болгарія)

1

ABSTRACTS: Материали ІV 
Международной конференции 
«Теоретические и практические 
аспекты развития программных 
систем», 4-9 сентября 2007 г. – 
К.: Пульсари, 2007. – 334 с.

Університет  «Париж  12» 
(Франція)

1

Державний університет 
Шота Руставелі (Грузія)

1

Таганрозький  державний 
педагогічний інститут (Росія)

2

Research Assistant in Kultur 
University,  Computer Eng. 
Dept. (Туреччина)

1

Gebze Institute of Technology 
(Туреччина)

Загалом: 65

29



Міжнародна діяльність БДПУ

ПОКАЗНИКИ РЕЙТИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ З 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗА РІК ВИКЛАДАЧІВ, 

КАФЕДР І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ

(Складено за пропозиціями структурних підрозділів університету.  
Затверджено спеціально створеною комісією у складі проректора з 

міжнародних зв’язків, заступника директора Інституту філології та 
заступників деканів всіх факультетів БДПУ).

№ Вид роботи Кількість балів
1. Виконання індивідуального міжнародного гранту. 80 балів
2. Участь у виконанні міжнародного колективного гранту. 30 балів 

керівникові, 50 
балів на колектив 
виконавців

3. Подання на міжнародний індивідуальний грант 
(Враховуються лише подання, попередньо зафіксовані в 
міжнародному відділі).

4 бали

4. Подання на міжнародний колективний грант 
(Враховуються лише подання, попередньо зафіксовані в 
міжнародному відділі).

по 2 кожному 
аппліканту

5. Патент на винахід міжнародного рівня. 80 балів
6. Підписання договору про співробітництво з вищим 

навчальним закладом чи науковою установою іншої 
країни.

20 балів

7. Підписання договору про співробітництво зі структурним 
підрозділом вищого навчального закладу чи наукової 
установи іншої країни. Договір про співробітництво 
мають право укладати тільки керівники підрозділів.

15 балів

8. Запрошення іноземного фахівця для роботи чи 
стажування у БДПУ.

від 20 до 40 балів

9. Прийом іноземних викладачів, науковців та студентів. від 5 до 7 балів
10. Організація та проведення міжнародної конференції. від 30 до 40 балів
11. Участь у міжнародній конференції на території України. 7 балів
12.  Поїздка за кордон:

– країни СНД:
– для участі в конференції;
– для стажування;
– для навчання;
– для викладання.
– інші країни:
– для участі в конференції;
– для стажування;
– для навчання;
– для викладання.

10 балів
30 балів
40 балів
50 балів

15 балів
35 балів
45 балів
55 балів

13. Публікація монографії або підручника за кордоном. 80 балів
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14. Публікація монографії спільно із вченим іншої країни. 60 балів
15. Публікації статті у закордонному виданні:

– у виданні країн СНД;
– у виданні інших країн.

8 балів
10 балів

16. Керівництво студентською міжнародною діяльністю:
– участь студента у міжнародних конкурсах;
– перемога студента в міжнародних конкурсах;
– призове місце студента в  міжнародних конкурсах;
– перемога студента у міжнародних олімпіадах;
–  призове місце студента у міжнародних олімпіадах;
– керівництво студентом, чия стаття видана за кордоном.

4 бали
20 балів
15 балів
30 балів
25 балів
7 балів

17. Організація поїздки студентів БДПУ за кордон:
– в країни СНД:
– на екскурсію;
– для участі в конференції;
– для участі у міжнародних фестивалях та конкурсах;
– для участі у міжнародних спортивних змаганнях;
– для стажування;
– для навчання.
– в інші країни:
– на екскурсію;
– для участі в конференції;
– для участі у міжнародних фестивалях та конкурсах;
– для участі у міжнародних спортивних змаганнях;
– для стажування;
– для навчання.

5 балів
8 балів
15 балів
15 балів
15 балів
20 балів

10 балів
13 балів
20 балів
20 балів
20 балів
25 балів

18. Одержання сертифікату TOEFL, GMAT, IELTS, TOEIC, 
GRE, ILEC, ICFE, FCE, CAE, BEC, KET, PET, KDS, ZD, 
ZMP, ZOP про володіння іноземною мовою.

20 балів

19. Керівництво участю студента в міжнародних 
волонтерських проектах на території України.

4 бали

20. Інші види міжнародної діяльності оцінюються комісією за 
поданим матеріалом.

31



Міжнародна діяльність БДПУ

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ЗА РІК КАФЕДР І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ІНСТИТУТІВ

Структурний підрозділ Кількість 
балів

1
.

Кафедра історії України 482 

2
.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж 321

3
.

Кафедра загального мовознавства та слов’янської 
філології

295

4
.

Кафедра фізики і методики викладання фізики 240

5
.

Кафедра іноземних мов для неспеціальних факультетів 231

6
.

НДІ компаративістики та слов’янознавства 189

7
.

Кафедра музичного виховання та хореографії 187

8
.

Кафедра педагогіки вищої школи та управління освітніми 
закладами

184

9
.

Кафедра дошкільної освіти 142

1
0
.

Кафедра фізичного виховання 140

1
1
.

Кафедра менеджменту та правового забезпечення 
господарської діяльності

127

1
2
.

Кафедра всесвітньої історії та правознавства 123

1
3
.

Кафедра української та зарубіжної літератури 111

1
4
.

Кафедра романо-германської філології 100

1
5
.

Кафедра математичного моделювання та обчислювальної 
математики

85

32



Щорічний бюлетень. 2007 рік

1
6
.

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та 
навчанні

80

1
7
.

Кафедра машинознавства та методики викладання 
технічних дисциплін

70

1
8
.

НДІ нанотехнологій і системної інженерії 69

1
9
.

Кафедра обробки та захисту інформації 67

2
0
.

Кафедра методики навчання історії та загальної 
дидактики

63

2
1
.

Кафедра професійної підготовки і графіки 63

2
2
.

Кафедра соціальної педагогіки 60

2
3
.

Кафедра математики та методики викладання математики 58

2
4
.

Кафедра валеології та безпеки життєдіяльності 57

2
5
.

Кафедра педагогіки 51

2
6
.

Кафедра екології та природознавства 48

2
7
.

Кафедра професійної педагогіки та методики трудового 
навчання

48

2 Кафедра філософії та соціології 39
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2
9
.

Кафедра теорії та методики початкового навчання 36

3
0
.

Кафедра української мови 35

3
1
.

Кафедра філологічних дисциплін для неспеціальних 
факультетів

35

3
2
.

Кафедра економіки підприємств 28

3
3
.

Кафедра теорії та методики навчання мов 21

3
4
.

Кафедра прикладної фізики 17

3
5
.

Кафедра логопедії 14

3
6
.

Кафедра професійної педагогіки та методики 
професійного навчання

14

3
7
.

Кафедра психології 0
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ 
З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА1

ПІП Кафедра Кількість 
балів

Лиман І.І. Кафедра історії України 284
Константінова В.М. Кафедра історії України 170
Межуєв В.І. Кафедра комп’ютерних систем та мереж 165
Крижко В.В. Кафедра педагогіки вищої школи та 

управління освітніми закладами
161

Сосницька Н.Л. Кафедра фізики і методики викладання фізики 140
Котенджи Л.В. Кафедра фізичного виховання 95
Циховська Е.Д. НДІ слов’янознавства та компаративістики 94
Ярова О.Б. Кафедра іноземних мов для неспеціальних 

факультетів
79

Рогозін І.В. Кафедра фізики і методики викладання фізики 75
Корабельнікова Д.С. Кафедра музичного виховання та хореографії 60
Кідалов В.В. Кафедра прикладної фізики 59
Криворучко Н.В. Кафедра менеджменту та правового 

забезпечення господарської діяльності
56

Папанова В.А. Кафедра всесвітньої історії та правознавства 53
Гуренко О.І. Кафедра соціальної педагогіки 45 
Ніколаєва Л.О. Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології
44

Червенко О.Б. Кафедра загального мовознавства та 
слов’янської філології

42

Баханов К.О. Кафедра методики навчання історії та 
загальної дидактики

41

Кайки М.Ю. Кафедра загального мовознавства та 
слов’янської філології

37

Сєнічева О.А. Кафедра загального мовознавства та 
слов’янської філології

37

Литвин О.М. Кафедра математичного моделювання та 
обчислювальної математики

36

Харлан О.Д. НДІ слов’янознавства та компаративістики 31
Троян С.С. Кафедра всесвітньої історії та правознавства 30
Астаф’єв О.Г. НДІ слов’янознавства та компаративістики 29
Ґудзь М.В. Кафедра менеджменту та правового 

забезпечення господарської діяльності
29

Коваленко М.С. Кафедра обробки та захисту інформації 28
Барбашова І.А. Кафедра педагогіки 27
1 Викладачі, прізвища яких не увійшли до таблиці, згідно зі звітами структурних підрозділів  
БДПУ  не  набрали  балів  за  «Показниками  рейтингу  результатів  роботи  з  міжнародного  
співробітництва за рік».
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Білошапка В.Я. Кафедра фізики і методики викладання фізики 25
Макаренко Л.В. Кафедра музичного виховання та хореографії 23
Шевчінська Т.В. Кафедра романо-германської філології 23
Шиманович І.В. Кафедра романо-германської філології 23
Положенцева М.М. Кафедра машинознавства та методики 

викладання технічних дисциплін
22

Чулкова О.П. Кафедра іноземних мов для неспеціальних 
факультетів

22

Ачкан В.В. Кафедра математики, методики викладання 
математики

21

Глазкова І.Я. Кафедра іноземних мов для неспеціальних 
факультетів

21

Журавльова С.С. Кафедра української та зарубіжної літератури 21
Рогозіна О.В. Кафедра професійної педагогіки та методики 

трудового навчання
21

Халабузар О.А. Кафедра іноземних мов для неспеціальних 
факультетів

21

Школа В.М. НДІ слов’янознавства та компаративістики 21
Володіна Н.В. Кафедра романо-германської філології 20
Христіанінов О.М. Кафедра машинознавства та методики 

викладання технічних дисциплін
20

Бузов Б.Я. Кафедра філософії 17
Бузова Н.Г. Кафедра філософії 17
Новик О.П. Кафедра української та зарубіжної літератури 17
Мартиненко О.В. Кафедра музичного виховання та хореографії 16
Гайдаржийська Л.П. Кафедра дошкільної освіти 15
Єськова Т.Л. Кафедра дошкільної освіти 15
Захарова Н.М. Кафедра соціальної педагогіки 15
Клименко О.К. Кафедра комп’ютерних систем та мереж 15
Литвин О.П. Кафедра дошкільної освіти 15
Омеляненко А.В. Кафедра дошкільної освіти 15
Філоненко С.О. Кафедра української та зарубіжної літератури 15
Хатько А.В. Кафедра комп’ютерних систем та мереж 15
Шаповалова Т.Г. Кафедра валеології та безпеки 

життєдіяльності
15

Акімов С.К. Кафедра комп’ютерних технологій в 
управлінні та навчанні

14

Амелькін В.І. Кафедра професійної підготовки і графіки 14
Бережна О.О. Кафедра економіки підприємств 14
Бібєрова Г.Ф. Кафедра історії України 14
Бойко І.О. Кафедра професійної підготовки і графіки 14
Глазова С.М. Кафедра філологічних дисциплін для 

неспеціальних факультетів
14

Греб М.М. Кафедра філологічних дисциплін для 
неспеціальних факультетів

14

Данукало Н.Г. Кафедра іноземних мов для неспеціальних 14
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факультетів

Дорогих Р.В. Кафедра іноземних мов для неспеціальних 
факультетів

14

Дороз В.Ф. Кафедра теорії та методики навчання мов 14
Задворна О.В. Кафедра менеджменту та правового 

забезпечення господарської діяльності
14

Зайцева Л.І. Кафедра дошкільної освіти 14
Зарва В.А. Кафедра української та зарубіжної літератури 14
Зубенко В.Д. Кафедра іноземних мов для неспеціальних 

факультетів
14

Костромицький Р.І. Кафедра української та зарубіжної літератури 14
Малицька О.В. Кафедра теорії та методики початкового 

навчання
14

Христіанінова Р.О. Кафедра української мови 14
Шерстньова І.В. Кафедра математичного моделювання та 

обчислювальної математики
14

Мельнікова Ю.О. Кафедра української та зарубіжної літератури 10
Солдатенко Т.Я. Кафедра української та зарубіжної літератури 10
Співак І.Е. Кафедра української та зарубіжної літератури 10
Алексєєва А.М. Кафедра обробки та захисту інформації 8
Вєнцева Н.О. Кафедра методики навчання історії та 

загальної дидактики
8

Волкова Т.В. Кафедра обробки та захисту інформації 8
Воскобойнікова Г.Л. Кафедра валеології та безпеки 

життєдіяльності
8

Гаманець Л.М. Кафедра обробки та захисту інформації 8
Голуб О.В. Кафедра педагогіки 8
Горбатюк Л.В. Кафедра комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні
8

Казанцева Л.І. Кафедра дошкільної освіти 8
Кашкарьов Г.В. Кафедра методики навчання історії та 

загальної дидактики
8

Малихін А.О. Кафедра педагогіки 8
Немченко С.Г. Кафедра педагогіки вищої школи та 

управління освітніми закладами
8

Перегудова В.І. Кафедра машинознавства та методики 
викладання технічних дисциплін

8

Потоцька Т.Ф. Кафедра теорії та методики початкового 
навчання

8

Старокожко О.М. Кафедра педагогіки вищої школи та 
управління освітніми закладами

8

Улюкаєва І.Г. Кафедра дошкільної освіти 8
Філоненко І.І. Кафедра обробки та захисту інформації 8
Шумілова І.Ф. Кафедра педагогіки 8
Антоненко О.В. Кафедра комп’ютерних систем та мереж 7
Бардус І.О. Кафедра комп’ютерних систем та мереж 7
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Буянов П.Г. Кафедра професійної підготовки і графіки 7
Войцехівський Ю.В. Кафедра всесвітньої історії та правознавства 7
Грунтковська Т.Г. Кафедра екології та природознавства 7
Даннік Л.А Кафедра професійної педагогіки та методики 

трудового навчання
7

Дікарєва Л. Й. Кафедра машинознавства та методики 
викладання технічних дисциплін

7

Єлагіна В.А. Кафедра екології та природознавства 7
Жигірь В.І. Кафедра професійної педагогіки та методики 

професійного навчання
7

Захарченко Т.К. Кафедра всесвітньої історії та правознавства 7
Зубова Н.С. Кафедра романо-германської філології 7
Кірєєва І.В. Кафедра методики навчання історії та 

загальної дидактики
7

Коваль Л.В. Кафедра теорії та методики початкового 
навчання

7

Коржова К.М. Кафедра комп’ютерних технологій в 
управлінні та навчанні

7

Кравченко Л.Н. Кафедра екології та природознавства 7
Кравченко Н.В. Кафедра комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні
7

Крамаренко А.М. Кафедра педагогіки вищої школи та 
управління освітніми закладами

7

Крижко О.А. Кафедра української мови 7
Лиходєєва Г.В. Кафедра математичного моделювання та 

обчислювальної математики
7

Ліпич В.М. Кафедра української мови 7
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