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На сучасному етапі інформаційної революції,  світове 

співробітництво у сфері вищої освіти покликане вирішувати низку таких 

актуальних завдань: дотримання відповідності змісту і рівня вищої освіти 

до потреб економіки, політики, соціокультурної сфери суспільства; 

стандартизація рівня підготовки фахівців у різних країнах і регіонах; 

зміцнення міжнародної солідарності і партнерства у сфері вищої освіти; 

спільне використання знань і навичок у різних країнах і континентах.   

У сфері міжнародних зв’язків БДПУ акцент робиться на наступних 

напрямках: 

1. Започаткування нових партнерських зв’язків із вищими навчальними 

закладами інших країн. 

2. Поглиблення співробітництва з іноземними навчальними 

установами, з якими раніше були укладені договори про співпрацю. 

3. Участь у міжнародних науково-дослідних, освітніх та 

культурних програмах. 

4. Активізація студентських міжнародних обмінів, 

налагодження особистих контактів між студентами БДПУ та 

іноземними освітніх установ. 

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 і за кордоном. 

6. Публікація наукових праць викладачів та студентів БДПУ у 

закордонних виданнях. 

     7. Прийом іноземних фахівців та направлення викладачів БДПУ на 

стажування за кордон.    

*** 

Це видання продовжує започатковану три роки тому серію 

«Міжнародна діяльність Бердянського державного педагогічного 

університету. Щорічний бюлетень».  

 

І.І. Лиман, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України
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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, 

ПІДПИСАНІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, 

НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

У 2010 році БДПУ підписано 6 договорів про співробітництво із 

зарубіжними навчальними закладами (раніше, у період з 2001 по 2009 роки, 

укладено 34 таких договори). 

 

Країна 
З ким підписано договір  

про співробітництво 

Дата підписання 

угоди 

Росія Ярославський державний університет ім. 

П.Г. Демидова 

02.03.2010 р. 

Росія Воронезький державний архітектурно-

будівельний університет 

березень 2010 р. 

Росія Музично-педагогічний факультет ТДПІ з 

факультетом естетичного та фізичного 

виховання БДПУ 

27.04.2010 р. 

Росія Історичний факультет НДУ ім. М.І. 

Лобачевського з соціально-гуманітарним 

факультетом БДПУ 

20.05.2010 р. 

Італія Університет для іноземців "Данте 30.07.2010 р. 
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Аліг'єрі" (Реджіо Калабрія) 

Росія Новосибірський державний педагогічний 

університет  

     20.12.2010 р. 

Продовжено міжнародну співпрацю згідно з договорами про 

співробітництво, укладених з Тракійським університетом (Болгарія), 

Університетом Фрідріха-Александра (Німеччина), Південно-Західним 

університетом «Неофіт Рильський» (Болгарія), Пловдівським лінгвістичним 

університетом (Болгарія), Вармія-Мазурським університетом (Польща), 

Калузьким державним педагогічним університетом ім. К.Е. Ціолковського 

(Росія), Шяуляйським університетом (Литва), Московським технічним 

університетом ім. Баумана (Росія), Ярославльським державним 

педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського (Росія), Брянським 

державним університетом ім. І.Г. Петровського (Росія), Невинномиським 

державним гуманітарно-технічним інститутом (Росія), Технічним 

університетом Варна (Болгарія), Open License Society (Бельгія), 

Таганрозьким державним педагогічним інститутом (Росія), Педагогічним 

інститутом Південного федерального університету (Росія), Фізичним 

інститутом ім. П.М.Лебедєва РАН (відділення оптики) (Росія), Жешувським 

університетом (Польща), Московським державним університетом 

технологій та управління (Росія), Великотирновським університетом ім. 

Святих Кирила та Мефодія (Болгарія), Мінським інститутом управління 

(Білорусь), Технічним університетом Габрово (Болгарія), Університетом 

Фатіх (Туреччина), Академією розвитку свідомості (Росія), Асоціацією 

«Дружба і танець» (Франція), Університетом Мічиган-Флінт (США), 

Магнітогорським державним університетом (Росія), Університетом Пуебло 

(Мексика), Горійським університетом (Грузія), Воронезьким архітектурно-

будівельним університетом (Росія), Російською академією природничих 

наук (Росія), Уральським державним технічним університетом ім. першого 

Президента Росії Б.М. Єльцина (Росія), Московським державним 

університетом імені М.В.Ломоносова (Росія), Нижегородським державним 

університетом ім. М.І. Лобачевского (Росія).  
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ,  

ПРОГРАМАХ, ФОНДАХ, ПРОЕКТАХ 

 

Партнер 

(держава, 

організація, 

інститут, 

установа та 

ін.) 

Назва проекту, 

програми 

Термін 

виконанн

я 

Виконавці 

Очікувані 

результати та їх 

впровадження 

The Association 

of the 

Carpathian 

Region 

Universities 

(Асоціація 

університетів 

Карпатського 

регіону) 

International 

Association of 

Higher 

Education 

Institutions from 

Slovakia, 

Poland, 

Hungary, 

Ukraine, 

Romania, Serbia 

Впродовж 

року 

Лиман І.І., Paul 

Serban Agachi 

Обмін досвідом, 

організація 

форумів, 

співробітництво з 

місцевими 

органами влади, 

неурядовими 

організаціями, 

міжнародними 

установами тощо 

Міжнародний 

Альянс з 

боротьби ВІЛ-

СНІД (США) 

Програма 

PEPFAR 

(Профілактика 

та попередження 

ВІЛ-СНІД 

засобами освіти 

відповідно 

Національної 

програми 

забезпечення 

профілактики 

ВІЛ-інфекції на 

2004-2008 рр. 

2005-2011 

Відповідно 

концепції 

стратегії дій 

Уряду щодо 

запобігання 

поширення ВІЛ-

СНІДу  в 

Україні) 

1 січня 

2005 – 31 

грудня 

2011 рр. 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мов Школа І.В., 

Халабузар О.А., 

кафедра основ 

здоров’я та БЖД  

БДПУ 

Г.Л.Воскобо-

йнікова, 

Міжнародний 

Альянс ВІЛ/СНІД в 

Україні 

 

Подолання 

поширення епідемії 

ВІЛ-СНІД в 

Україні, 

проведення 

тренінгів в 

студентському та 

учнівському 

середовищі 

Міжнародна «Міжнародна Впродовж Члени кафедри Участь у 
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асоціація 

викладачів 

російської 

мови та 

літератури 

асоціація 

викладачів 

російської мови 

та літератури» 

року загального 

мовознавства та 

слов’янської 

філології БДПУ, 

Сєнічева О.А. 

 

Міжнародних 

конференціях, 

круглих столах, 

видання статей у 

Інформаційному 

віснику МАВРМЛ 

Корпорації 

Microsoft та 

Intel 

Intel Навчання 

для 

майбутнього 

Впродовж 

року 

Викладачі кафедри 

інформатики та 

інформаційних 

технологій у 

навчанні, 

Алєксєєва Г.М. 

Використання 

методу проектів 

для підготовки 

викладачів шкіл 

Open License 

Soсiety 

(Бельгія) 

Розробка 

системи 

відкритих 

специфікацій 

Open Specs. 

Наукові 

дослідження, 

стажування 

студентів та 

викладачів, 

проведення 

спільних 

наукових 

заходів 

2006-2010 

рр. 

Межуєв В.І., 

Верхалст Е., 

директор Open 

License Soсiety 

Розробка системи 

моделювання Open 

Specs 

Корпус Миру 

Сполучених 

Штатів 

Америки в 

Україні 

Проект 

навчання 

англійської 

мови 

Грудень 

2009 р. –

квітень 

2011 р. 

Ярова О.Б., 

Керрі Найт 

 

 

 

Співпраця в 

процесі навчання 

студентів та обмін 

досвідом в галузі 

викладання 

англійської мови, 

створення міського 

мовного та 

культурного центру 

на базі 

Бердянського 

державного 

педагогічного 

університету, 
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кафедра іноземних 

мов 

Відділ преси, 

освіти та 

культури 

Посольства 

Сполучених 

Штатів 

Америки в 

Україні 

Фонд сприяння 

демократії 

Вересень 

2010-2011 

рр. 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій, 

Мельникова Ю.О., 

Фонд розвитку ЗМІ 

Посольства США в 

Україні 

 

Обладнання  

радіостудії для 

забезпечення 

навчального 

процесу 

спеціальності 

“Журналістика” 

(організація 

практичних та 

лабораторних 

занять для 

студентів-

журналістів; 

підвищення 

кваліфікації 

персоналу для 

роботи у 

навчальній 

лабораторії); 

організаційне, 

технічне, 

навчально-

методичне 

забезпечення 

радіостудії 

Німеччина 

(Кельн, 

Вупперталь), 

Росія, Москва 

(Всеросійський 

музей 

Декоративно-

прикладного 

мистецтва) 

Міжнародний 

проект 

«Подвійність» 

 

25.08.10 - 

  1.09.10 р. 

Зільке Хаазе, Юрген 

Умлауф, Рігіне 

Хердек Галина 

Зайдель 

(Німеччина), 

Володько Т.К. 

(Україна, БДПУ) 

Обмін досвідом 

художниками, 

власниками музеїв 

та галерей, 

викладачами шкіл 

мистецтв 
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МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ 

 

Велика увага приділяється участі викладачів і студентів Бердянського 

державного педагогічного університету в конкурсах на одержання грантів.  

У БДПУ сформована і постійно оновлюється електронна база даних 

щодо проголошених грантових конкурсів, яка через заступників директорів 

інститутів систематично доводиться до відома структурних підрозділів 

університету.  

 

Виконання міжнародних грантів: 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові виконавця 
Грантодавець 

Термін 

виконання 
Тематика проекту 

Мельнікова Ю.О. 

Фонд сприяння 

демократії 

Відділу преси, 

освіти та 

культури 

Посольства 

Сполучених 

Штатів 

Америки в 

Україні 

15 вересня 2010 

– 15 липня 

2011рр. 

Обладнання  радіостудії 

для забезпечення 

навчального процесу 

спеціальності 

“Журналістика” 

(організація практичних 

та лабораторних занять 

для студентів-

журналістів; підвищення 

кваліфікації персоналу 

для роботи у навчальній 

лабораторії); 

організаційне, технічне, 
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навчально-методичне 

забезпечення радіостудії 

Лиман І.І. 
«Open Society 

Institute» 
2008-2011 рр. 

Regional Seminar for 

Excellence in Teaching 

“Comparative and 

Interdisciplinary History of 

Religious Traditions in 

Eastern, Central and 

Southern-Eastern Europe” 

Константінова В.М. 

Центр міської 

історії 

Центрально-

Східної Європи 

2009-2010 рр. 

“Свої серед чужих, чужі 

серед своїх?”: сприйняття 

городянами Північного 

Приазов’я селян-

переселенців і місце 

останніх у соціальній 

структурі міст краю 

першої третини ХХ 

століття 

Ярова О.Б., 

Керрі Найт 

SPA грант 

Корпусу Миру 

США в Україні 

Грудень 2010 р. 

– квітень 2011 р. 

Створення міського 

мовного та культурного 

центру на базі 

Бердянського державного 

педагогічного 

університету, кафедра 

іноземних мов 

Школа І.В. 

Халабузар О.А., 

Керрі Найт 

 

Грант у рамках 

Невідкладного 

плану 

Президента 

США у 

запобіганні 

ВІЛ/СНІДу 

(PEPFAR) 

Жовтень 2010 – 

лютий 2011 

Робота за грантом 

передбачає аналіз 

результатів 

анкетувань, 

психологічних 

тренінгів, рольових 

ігор, інформаційної 

роботи та презентація 

рекомендацій усім 

партнерам проекту, 

щодо додаткових 

можливостей 

продовження освітньої 

роботи в нашому місті 

Мельнікова Ю.О., 

Герилів С.М. 

Фонд Катерини 

Ковшевич 
2010-2011 рр. 

Студентка ІІ курсу 

Вікторія Лутчак 
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(США) отримала грант від 

Фонду Катерини 

Ковшевич (США) у 

розмірі річної оплати 

навчання на 

спеціальності 

“Журналістика”. 

 

Цанов С.М., Савченко 

Л.І. (голова товариства 

«Родолюбіє») 

 

“Товариство 

Родолюбіє” 
2011–2012 рр. 

“Роден език и обучение 

зад граница” 

Навчання болгарської 

мови у недільній школі 

м. Бердянська, придбання 

обладнання, навчально-

методичного 

забезпечення 

Кафедра основ здоров’я 

та БЖД  БДПУ, 

Г.Л.Воскобойнікова 

МБФ 

“Міжнародний 

Альянс 

ВІЛ/СНІД в 

Україні” 

2010 рік 

Соціально-просвітницькі 

тренінги, тематичні 

лекції в рамках реалізації 

програми “Подолання 

епідемії ВІЛ/СНІД в 

Україні, підтриманої 

Глобальним Фондом 

боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом і 

малярією” 

Межуєв В.І., 

Логвін М.О. 

Європейський 

фонд IWT 
вересень 2010 р. 

ITEA EVOLVE 

(Evolutionary Validation, 

Verification and 

Certification) 
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ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

І СТУДЕНТІВ БДПУ 

 

Представниками університету здійснено 202 візити до 17 країн світу. 

Для порівняння: у 2006 році відповідні показники становили 62 і 8, у 2007 – 

82 і 15, 2008 – 218 і 21, 2009 – 221 і 25.  
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Австрія 1          1 

Бельгія 1          1 

Білорусь 1    1       

Болгарія 19 16   2    14 3  

Греція 4    4       

Італія 1 1  1        

Литва 2    1      1 

Мексика 3    2      1 

Нідерланди 1          1 

Німеччина 12    1    3  8 

Польща 7  1  2 1     3 

Росія 67 56 1  62      4 

Сінгапур 2          2 

США 10    1   8   1 

Туреччина 1    1       

Франція 35    3      32 

Чехія 35    1      34 

Загалом 202 73 2 1 81 1  8 17 3 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міжнародна діяльність БДПУ 

 14 

IV Форум української діаспори в Греції 

 

3-13 вересня 2010 р. у 

Греції на о. Евія (Еретрія, 

Греція) відбувся IV Форум 

української діаспори, у 

роботі якого взяли участь 

викладачі кафедри 

іноземних мов Інституту 

філології та соціальних 

комунікацій БДПУ – доцент, 

к.пед.н. Ярова О.Б. та 

професор, к.пед.н. Чулкова 

Л.О. Це вже четверта 

всеукраїнська зустріч, яку організувало Товариство української діаспори в 

Греції “Українсько-грецька думка”, щоб привернути увагу світового 

українства до актуальних тем сьогодення. Цього року Світовий Конґрес 

Українців (СКУ) вперше долучився до організації форуму. Його 

організаторами також стали Европейський Конґрес Українців (ЕКУ) та 

Українська Рада Миру. Разом з представниками української діаспори та 

гостями з України у форумі взяли участь провідники світової та 

європейської діаспорних надбудов - президент СКУ Евген Чолій та його 

перший заступник, голова ЕКУ Ярослава Хортяні.   

Однією з ключових тем форуму стала тема української освіти в 

діаспорі. Тому під час освітянської конференції, яка пройшла 9 вересня, 

учасники порушили зокрема питання про успіхи і проблеми полікультурної 

освіти, українського 

шкільництва та про 

методику викладання 

українознавчих предметів. У 

ході дискусії президент СКУ 

Евген Чолій закликав освітян 

реагувати на різні 

антиукраїнські дії та 

виховувати підростаюче 

українське покоління на 

прикладі справжніх героїв 
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українського народу. Свою позицію щодо дискутованих питань учасники 

висловили в резолюціях 

конференції.  

За участю посла України 

Юрія Щербака та кандидата 

історичних наук Олександра Гісема 

у рамках форуму пройшли бесіди-

дискусії на такі теми, як: “Україна 

між Європою та Росією” та 

“Українській нації бути. Проблеми 

сучасного націєтворення та шляхи 

їх подолання”.  

 

 

10 вересня в церкві 

св.Елефтеріоса пройшла 

Міжнародна акція “Свічка 

моління”, під час якої 

разом з учасниками форуму 

свічки моління запалили 

посол України в Греції 

Володимир Шкуров та 

представники української 

діаспори в Греції. 

У цей же день відбулось офіційне закриття форуму. З головною 

доповіддю перед учасниками виступив президент СКУ, який висловив 

признання за велику всебічну діяльність Товариству української діаспори в 

Греції “Українсько-грецька думка” на чолі з головою Галиною Маслюк-

Какку, відзначивши зокрема відкриття в березні 2010 р. пам’ятника Тарасу 

Шевченку в мерії м. Зографу (Аттика) і успішну організацію IV Форуму 

української діаспори, та на прикладі конкретної праці, виконаної протягом 

минулого року, представив діяльність СКУ. У ході засідання перед 

присутніми також виступили посол України в Греції Володимир Шкуров, 

посол України Юрій Щербак та голова ЕКУ Ярослава Хортяні. 
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IV Форум української діаспори завершився святковим концертом 

місцевих митців. 

 

О.Б. Ярова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

                                 іноземних мов Інституту філології 

                                 та соціальних комунікацій БДПУ  
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Науковий форум «Le salon européеn de l’éducation - 2010» 

 

24 – 28 листопада 2010 року доцент кафедри загального 

мовознавства та слов’янської філології БДПУ Сердюк А.М. взяла участь у 

роботі наукового форуму «Le salon européеn de l’éducation - 2010», який 

проходив у м. Париж (Французька республіка). Під час відрядження Сердюк 

А. М. була спостерігачем на виставці «Європейський салон освіти - 2010» та 

перекладачем  української делегації. Разом із делегацією викладачка 

відвідала павільйони, присвячені професійній орієнтації та інноваційним 

технологіям у викладацькій діяльності. У рамках форуму було також 

проведено оглядову екскурсію, під час якої учасники могли ознайомитися із 

визначними місцями та історичними пам’ятками Парижу. 

27 листопада 2010 року Сердюк А.М. здійснила подорож до 

історичної провінції Франції Нормандії. Під час цієї екскурсії вона відвідала 

такі міста, як Довілль, Трувілль та центр Нормандії Руан. Сердюк А.М. 

ознайомилась із традиціями та побутом Нормандії, відвідала музей відомої 

дивізії «Нормандія - Неман». У Руані Алла Михайлівна ознайомилася із 

визначними місцями, пов’язаними із життям та подвигами національної 

героїні – Жанни д’Арк, відвідала музей видатного французького 

письменника Г.Флобера та Музей порцеляни.  

 

 

 

А.М. Сердюк, 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент, 

завідувач кафедри 

загального мовознавства та 

слов’янської філології БДПУ  
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Міжнародний 114 конгрес 

Американської академії політологів 

 

20 жовтня 2010р. в Чикаго (штат Іллінойс, США) завершив свою 

роботу, який тривав чотири дні XIV Міжнародний конгрес політологів, 

учасником якого була доктор політичних наук, професор, декан соціально-

гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного 

університету Алєксєєнко Ірина Вікторівна, яка з 2007 року є членом 

Американської Асоціації політологів.  

Головною темою, що лежала в основі жвавих дискусій, був комплекс 

питань, об'єднаних формулою «Мир і глобалізація», що відображає реальні 

завдання, перед вирішенням яких стоять зараз держави світової політичної 

спільноти.  

Політологія в нашій країні - 

наука молода. Її відродження після 

тривалої летаргії, намітилося лише в 

60-і роки минулого століття. Але 

справжні плоди вона стала приносити 

лише останні десятиліття, коли 

придбала визнаний статус, отримала 

кадрове поповнення і стала видавати 

гідну уваги продукцію.  

Про те, що політична наука, в 

міжнародному контексті, твердо 

стоїть на ногах, переконливо свідчив 

весь хід роботи Конгресу. Сотні 

представлених доповідей, лекцій, 

спеціальних обговорень і виступів. 

Презентації науковими колективами 
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результатів досліджень і численних наукових видань. Жваві дискусії на 

засіданнях секцій та комітетів.  

Зрозуміло, не все, що було написано і сказано на Конгресі, містило 

необхідну частку новацій. На великих наукових зустрічах так, як правило, і 

буває. Але багато що озвучене 

заслуговує серйозної уваги і могло 

б бути взято на озброєння 

структурами, які беруть владні 

рішення.  

Розгляду піддалися і деякі 

важливі загальнотеоретичні 

підходи. Для прикладу можна 

згадати теми окремих, найбільш 

істотних доповідей, представлених 

на засіданнях Конгресу. Це «Політичний розвиток в Європі: проблеми та 

перспективи» (А. Гузенбах - Інститут Карла Реннера, Австрія),  

На Конгресі в дискусії про проблеми глобалізації і перспективи 

світового політичного розвитку брали участь такі відомі політологи, як М. 

Каазе, Т. Лови, М. Сеймур, У. Лафферті, Кім Далчунг та інші.  

Важливим сюжетом Конгресу було обговорення проблеми збереження 

національної ідентичності в умовах зростаючої глобалізації світу. У дискусії 

з цієї теми взяла участь, у вигляді презентації своїй монографії «Національні 

держави в умовах глобалізації світу: політико-правовий аспект і проф. І.В. 

Алєксєєнко. Її доповідь викликала живий, непідробний інтерес серед 

учасників Конгресу.  

У своїй доповіді проф. Алєксєєнко І.В. показала, що під впливом 

глобалізаційних тенденцій посилюється протилежний процес: зміцнення 

ідентичності. Важелями збереження ідентичності перестає бути інститут 

держави, а виступають інститути громадянського суспільства, приватні 

актори публічної політики. У зв'язку з цим пильна увага на конгресі 

викликали процеси децентралізації і детерріторіалізаціі в країнах 

розвинених демократій, що характеризуються передачею основних 

організаційних функцій публічним суспільним інститутам регіональних і 

локальних рівнів, бо тільки на рівні територій можливе збереження власної 

ідентичності. У подібних умовах за державою зберігається функція гаранта 

можливості здійснення публічної політики приватними акторами, які 

переслідують власні інтереси суспільства (суб'єктів господарювання), а 
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також функція визначення правил гри, самостійними учасниками якої є 

різнорівневі приватні інститути громадянського суспільства (включаючи і 

кустарне виробництво, і систему самоорганізованого професійного освіти та 

ін.)  

Темою презентації Ірини 

Вікторівни дуже зацікавився директор 

департаменту політичних наук 

університету Іллінойс-Чикаго проф. 

Дік Сімпсон, який став ініціатором 

переговорів про співпрацю між БДПУ 

та університетом Іллінойс-Чикаго, а 

також запропонував проф. Алєксєєнко 

І.В. спільно розробляти та 

впроваджувати прийоми і методи 

порівняльної прикладної політології.  

На думку проф. Алєксєєнко І.В. 

форуми даного формату є 

принциповим етапом у ґенезі 

політології як науки, вони грають 

важливу роль в академічному конституюванні і розвитку всієї системи 

політичних наук, в організації політологічних досліджень, підтримки 

національних асоціацій політологів, розширенні їх співпраці і 

особистісному зростанні вчених. 

 

 

                      І.В. Алєксєнко, доктор історичних наук, професор                                                                                            

кафедри філософії та соціології БДПУ 
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ІІ Міжнародний науково-практичний семінар 

―Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов: майстер-класи з 

методики викладання англійської і французької мов‖ 

 

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар з питань використання 

інтерактивних технологій у навчальному процесі з іноземних мов  

проводився 27-28 травня 2010 року кафедрою іноземних мов (завідувач − 

доцент Олена Ярова) Інституту філології та соціальних комунікацій 

Бердянського державного педагогічного університету (директор − професор 

Вікторія Зарва). 

Тренерами семінару виступили волонтери Корпусу Миру США в 

Україні: Керрі Найт, Девід Янс, Каті Піплс, Шіла Слемп, Френк Керстінг, 

Філ Роффман, Джессіка Джілз та  Кателін Рейтс, які працюють методистами 

та учителями навчальних закладів у різних містах України. 

Метою міжнародного семінару-тренінгу було створення атмосфери 

реального спілкування іноземною мовою, обмін досвідом з питань методики 

викладання іноземної мови, що сприятиме зміцненню міжнародних зв’язків 

з методичної роботи, поповненню фонду методичних видань кафедр 

Інституту, підвищенню рівня володіння іноземною мовою як серед 

студентів, так і серед викладачів ВНЗ та учителів загальноосвітніх шкіл 

міста Бердянськ.  

До програми семінару-тренінгу увійшли наступні питання: 

альтернативні види навчальної діяльності на уроці, інтенсивне навчання 

іноземної мови, 

використання Інтернет-

технологій у навчальному 

процесі, формування 

компетенції учнів у 

письмі, креативні підходи 

до викладання іноземних 

мов,  використання 

сучасних комп'ютерних 

технологій у викладанні 

французької мови, 

інтерактивний метод 

навчання: активізація 

мовленнєвої діяльності 

учнів на уроках французької мови тощо.  
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Крім круглого столу з теоретичних питань викладання іноземних мов 

учасникам семінару було запропоновано такі майстер-класи: 

Alternative Teaching Activities for the Classroom (Facilitator: Jessica 

Gilles, PCV);  

Accelerated Learning (Facilitator: Shelia Slemp, PCV); 

Using Technology for Teaching English (Facilitators: Katelyn Reitz and 

Kerry Knight, pcvs); 

Writing Process from Rationale to Instruction (Facilitators: Frank Kersting 

and David Younce, pcvs); 

Creative Approaches to Teaching English (Facilitator: Katie Peoples, 

PCV); 

Student Governance (Facilitator: Phil Roffman, PCV). 

Тренерами семінару виступили волонтери Корпусу Миру США в 

Україні, які працюють методистами та учителями навчальних закладів у 

різних містах.  

У роботі семінару-тренінгу взяли участь учителі загальноосвітніх 

шкіл і гімназій міста, викладачі університету, а також майбутні вчителі 

іноземних мов − студенти 

Інституту філології та 

соціальних комунікацій. 

Кількість учасників 

методичного форуму (понад 

60 осіб) підтвердила 

важливість і необхідність 

проведення подібних заходів 

у регіоні: це прекрасна нагода 

для підбиття підсумків 

наприкінці навчального року, 

можливість набути нового педагогічного досвіду та визначити перспективи.   

Основними напрямами роботи семінару було: 

- Концептуальні засади методики викладання іноземних мов 

професійного спілкування;  

- Інноваційні технології у методиці викладання іноземних мов 

професійного спрямування;  

- Особливості навчання міжкультурного спілкування в аспекті 

європейських вимог; 
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- Інтерактивне навчання іноземних мов як мов професійного 

спілкування; 

- Сучасні тенденції навчання іноземних мов засобами мультимедійних 

технологій;  

- Проблеми впровадження технологій E-learning;  

- Проектна робота (Project, Portfolio, etc.) Як форма впровадження 

інноваційних технологій навчання; 

- Практична спрямованість вивчення іноземних мов як результат 

глобалізації; 

- Інтеркультурний компонент методики викладання іноземних мов; 

- Сучасні цифрові інформаційні та телекомунікаційні ресурси у 

викладанні іноземних мов: теоретичні та методичні аспекти 

використання. 

Під час роботи міжнародного семінару-тренінгу було презентовано 

нову методичну та навчальну літературу з актуальних проблем методики 

викладання іноземних мов. 

 

О.Б. Ярова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

                                 іноземних мов Інституту філології 

                                 та соціальних комунікацій БДПУ 
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Участь в інформаційно-патріотичній програмі «Париж студентський» 

 

З 9 по 15 травня студенти і викладачі БДПУ взяли участь в 

інформаційно-патріотичній програмі «Париж студентський», яка була 

організована завідувачем кафедри соціальних комунікацій 

доц. Ю. О. Мельніковою. 

 

 
 

Програма передбачала екскурсійні та ознайомчі заходи (оглядові 

екскурсії Прагою, Парижем), відвідування визначних місць Чехії та Франції, 

університетів, музеїв, палаців, знайомство з культурою та традиціями двох 

країн.   

Першим містом, яке відвідала група бердянських студентів та 

викладачів, була старовинна Прага, перлина світової архітектури, 

розташована на берегах Влтави. Завдяки піший прогулянці Прагою, 

відвідали Собор Святого Віта, Град – старовинну королівську резиденцію, 

яка тепер є президентським палацом, Карлов міст, з яким знайомляться всі 
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туристи у Празі, Танцюючий дім, Чорний театр. Основною розвагою у Празі 

стала прогулянка Влтавою під цікаву розповідь екскурсовода – пані Лівії.  

Програма у Парижі була більш насиченою: екскурсія до Сорбонни, 

піші прогулянки паризькими вуличками, відвідини кав’ярень на Сіте, Лувр, 

Версаль, Ейфелева вежа, Монпарнас, Опера, Тріумфальна арка, Собор 

Паризької Богоматері, Музей д’Орсе, Мулен Руж. Студенти також 

ознайомилися з експонатами виставки, присвяченої книзі різних часів, яка 

проходила у бібліотеці Сорбонни.  

 

 

Ю.О. Мельнікова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних                                                         

комунікацій  Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ 
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Проходження лінгвістичної практики 

в Республіці Болгарія 

 

Уже стало доброю традицією для студентів кожного року влітку 

проходити мовну практику в США, Польщі, Республіці Болгарія. Так, з 18 

по 31 серпня 2010р. студенти Інституту філології та соціальних комунікацій 

(Шевчик Євгенія (17гр.), Бурса Валерія (17гр.), Чаплигіна Дар’я (17гр.), 

Торовець Маргарита(17гр.), Коваленко Тетяна (37гр.), Довгаль Ірина (37гр.), 

Богданець Олена (37гр.), Харчук Яна (37гр.) перебували в Республіці 

Болгарія на мовному стажуванні в Технічному університеті міста Габрово.  

Метою поїздки було не лише мовне стажування, але й ознайомлення 

з історією, культурою, національними традиціями країни. 

Габровський технічний університет співпрацює з 27 вищими 

навчальними закладами з 14 країн Європи і є членом однієї з 5 європейських 

спільнот, що працюють за програмами обміну іноземними студентами 

ERASMUS. Міністерство освіти Республіки Болгарія надзвичайно 

зацікавлене в поширенні болгарської мови, збереженні та всебічному 

розвитку болгарської культури за 

кордоном. 

Протягом перебування в 

м. Габрово було відвідано заняття 

викладачів Департаменту мовного та 

спеціалізованого навчання. Цікавими 

й пізнавальними були лекції 

професора Нено Недєльчева, який 

познайомив українців з граматикою 

болгарської мови, її змінами протягом 

певних періодів розвитку; Лалка 

Дєнчева та Сильвія Ангелова 

розповіли про особливості 

національної культури, традиції, 

історію визвольного руху 

болгарського народу від турецького 

поневолення, життєві шляхи 

болгарських патріотів В. Левські, Х. Ботєва, їхню роль у боротьбі за 

незалежність країни, використовуючи фотографії та відеофільми.  
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Незабутніми, безумовно, стали екскурсії містами: Велико-Тирново, 

Софія, Трявно, Пловдів, Казанлик. Так, відвідавши національний парк-музей 

Шипка, українці зрозуміли, що болгарський народ з великою шаною та 

вдячністю ставиться до слов’ян, які загинули під час визвольної російсько-

турецької війни. Крім того, студенти відвідали архітектурно-етнографічний 

комплекс під відкритим небом «Етер». 

Отже, мовне стажування дало змогу не лише поспілкуватися з 

носіями мови, поглибити свої комунікативні уміння й навички, а й 

насолодитися неповторними болгарськими краєвидами.  

Все це сприяло всебічному вивченню студентами болгарської 

культури й традицій. 

 

           Г.М. Школа, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального 

мовознавства та слов’янської філології Інституту 

                                             філології та соціальних комунікацій БДПУ 
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Цікаві два тижні у Болгарії 

 

Відомо, що найкращий спосіб вивчення іноземної мови – це 

здійснення подорожі до країни, в якій цією мовою розмовляють. Саме це, а 

також знайомство з культурою, спонукало студентів та викладачів Інституту 

філології Бердянського державного педагогічного університету відвідати 

Республіку Болгарія.   

Поїздка тривала 2 

тижні: з 18 серпня по 

3 вересня. Група 

вирушила до столиці 

країни, міста Софія 

(керівник Мороз 

А.А.). Студенти 

вивчали мову, 

культуру та історію 

Болгарії. Кожний 

день, окрім вихідних, 

заняття тривали 3 

години. Після їх 

закінчення гостям з України надали можливість відвідати різноманітні 

екскурсії та ознайомитись із культурними традиціями держави. Студентам-

філологам сподобалися софійський зоопарк, музей історії Болгарії, 

Рильський монастир, музей археології та багато іншого. Слід зазначити, що 

після вивчення болгарської мови у класі діти вже почали розуміти мову на 

вулиці, спілкуючись з пересічними громадянами. 

По закінченню подорожі міністерство освіти Республіки Болгарія 

люб’язно надало матеріал з історії та літератури Болгарії до бібліотеки 

Бердянського державного педагогічного університету. Студенти і викладачі 

сподіваються на подальшу плідну співпрацю зі своїми болгарськими 

колегами і чекають на наступну зустріч з цікавою та  самобутньої країною. 

 

А.А. Мороз, доцент кафедри іноземних мов  

Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ 
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Молодіжні Чеховські читання та 53-я Міжнародна наукова студентська 

конференція в ТДПІ 

 

12-13 квітня 2010 року 

група студентів Інституту 

філології БДПУ здійснила 

подорож у Російську Федерацію 

з метою участі у 53-й 

Міжнародній науковій 

студентській конференції в 

Таганрозькому державному 

педагогічному інституті. Молоді 

науковці презентували свої 

наукові доповіді у секції 

іноземних та російської мов. 

Студенти Шевченко Марина та 

Мартиненко Олена за високий рівень своєї наукової роботи були відзначені 

Похвальними грамотами (за 2 місце). У рамках конференції було 

представлено цікаву культурну програму, яка передбачала відвідування 

чехівських місць, історичних пам'яток, парків та прогулянки містом. 

22-23 квітня 2010 року студенти Інституту філології БДПУ 

Нікішина Тетяна (науковий керівник - О.А Сєнічева), Кухта Ганна 

(науковий керівник – Л.О. Алєксєєва), Регуш Євгенія (науковий керівник – 

М.Ю. Кайки) взяли участь у молодіжних Чеховських читаннях, які 

проходили у м. Таганрог (Російська Федерація).  

Важко переоцінити внесок А.П. Чехова в 

культуру не лише Росії, але й усього світу. Проте 

не зважаючи на світове визнання, залишається ще 

багато сторінок творчості письменника, 

невідомих нам. Тому за ініціативи «Центру 

вивчення творчості А.П. Чехова» було 

організовано та проведено міжнародну наукову 

конференцію «Молодіжні Чеховські читання в 

Таганрозі». 



Міжнародна діяльність БДПУ 

 32 

Відкриття конференції розпочалось з вітального слова в.о. ректора 

ТДПІ доктора філол. наук, проф. І.В. Голубєвої. Було створено дев’ять 

секцій з проблем вивчення творчості  

 

 

письменника, на яких заслухано наукові доповіді студентів та школярів.  

Крім участі в обговоренні творчості А.П. Чехова, студенти мали можливість 

здійснити екскурсію по м. Таганрогу, відвідати пам’ятні місця, пов’язані із 

історією Росії та життям видатного російського письменника.  

 

                                 О.А. Сєнічева, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри  загального мовознавства                                           

                                 та слов’янської  філології  
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Студентська навчальна радіостудія 

 

З 15 вересня 2010 року на кафедрі 

соціальних комунікацій впроваджується 

грантовий проект SUP30010GR284 

«Розвиток та сучасне технічне 

оснащення лабораторії 

радіожурналістики БДПУ для 

підвищення якості навчання студентів-

журналістів». 

 Отримання гранту стало 

можливим завдяки перемозі у конкурсі 

проектів, який проводився Фондом сприяння демократії Відділу преси, 

освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.  

Студентська навчальна радіостудія кафедри соціальних комунікацій 

функціонуватиме в локальній системі БДПУ. Основний продукт – новини, 

репортажі про життя університету, освітні радіопрограми, радіонариси, 

радіоінсценізації. До роботи у студії залучатимуться студенти І та ІІ курсів, 

які навчаються за спеціальністю «Журналістика».  

Упродовж наступних 10 місяців колектив кафедри повинен 

закупити обладнання на суму 90 тис. грн., які виділені Фондом розвитку 

ЗМІ Посольства США в Україні. 

Проект спрямований на підняття 

рівня підготовки майбутніх журналістів 

у радіо-індустрії. Це передбачає 

оволодіння сучасною технікою, що 

дозволяє виготовляти високоякісний 

радіо-ефірний продукт; використання 

досвіду роботи кращих 

радіожурналістів південно-східного 

регіону України.  

18–19 листопада 2010 р. у конференц-

залі Бердянського державного педагогічного університету проводився 

тренінг «Радіо: створення та просування».  

Тренери – директор радіостанції «Хіт-FM» Віталій Михайлович 

Дроздов і директор радіо ROKS Оксана Володимирівна Шавель. 
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Учасники – 30 студентів 16 та 26 групи Інституту філології та 

соціальних комунікацій. Захід здійснювався у рамках реалізації проекту 

«Розвиток та сучасне технічне оснащення лабораторії радіожурналістики 

БДПУ для підвищення якості навчання студентів-журналістів» за підтримки 

Фонду розвитку ЗМІ Посольство США в Україні.  

Під час тренінгу, розрахованого на 2 дні, студенти опанували 

теоретичні аспекти існування радіо у контексті сучасних тенденцій, зокрема 

з’ясували, з чого складається радіо, яким воно буває – державним, 

суспільним, комерційним, його місце у суспільстві. Тренери довели до 

відома учасників сучасний стан комерційного радіо в Україні, існування 

медіа холдингів, мережевих та локальних станцій, створення радіостанції та 

її просування на медіа ринку. Особливо цінним є те, що тренери – 

працівники радійної галузі з 15-річним досвідом роботи, тому інформація, 

яку вони надали учасникам, носила не тільки теоретичний, але й практичний 

характер. 

Результати тренінгу: студенти дізналися про структуру 

комерційного радіо, про радіо формати, їх історію (всесвітню та українську), 

маркетинг у структурі радіо, навчилися розрізняти 4 аудиторії комерційного 

радіо і залежність концепції радіо від різних аудиторій, опанували навички, 

якими  повинні володіти працівники відділів маркетингу. Практична 

частина тренінгу була присвячена розробці концепції студентського радіо, 

яке планується запустити у рамках проекту. Зокрема, визначено аудиторію, 

на яку розраховане радіо (люди у віці 18-21 року), соціальний статус 

(студенти), герой (студент, який живе у гуртожитку, слухає станцію зранку 

півгодини щоденно), формат станції (CHR), основні програми (новини 

університету, розважальні та освітні програми), ведучих (1 ведучий-

новостійник, 2 ведучих ранкового шоу), з’ясовані основні етапи маркетингу 

та піар-компанії. 

Підготовка до тренінгу передбачала створення прес-релізу для 

місцевих засобів масової інформації, буклету та роздаткових матеріалів для 

учасників. Захід було висвітлено в ефірі телерадіокомпанії «Юг» 22 

листопада 2010 року о 19.00 в програмі «Новини». Інформація про тренінг 

вийшла друком у газеті «Азовський вісник» (№ 44 (1027). – 24 грудня 2010 

р.). 

                             

Ю.О. Мельнікова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних                                                         

комунікацій  Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ 
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Інтерв'ю зі старшим викладачем кафедри соціальних комунікацій БДПУ 

Герилівим С.М. в"Закордонній газеті", Нью-Йорк, січень 2011 р.                                                                                  
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Захист кандидатської дисертації в Польщі  

3 листопада на гуманітарному факультеті Університету Марії Кюрі-

Склодовської у Любліні (УМКС) відбувся публічний захист кандидатської 

дисертації Федорика Юрія, який є асистентом на кафедрі історії України в 

БДПУ.         

 Темою дисертації якою аспірант займався впродовж 2005-2010 рр. 

під керівництвом професора доктора історичних наук Яна Левандовського, 

було: «Православне духовенство у Царстві Польському у 1875-1905 рр.». 

При написанні  дисертації, дослідник базувався на матеріалах різних архівів 

та бібліотек: Державному архіві у Любліні, Бібліотеці УМКС, Бібліотеці 

КЛУ, Воєводській публічній бібліотеці ім. Ієроніма Лопачінського у 

Любліні, Головному архіві давніх актів у Варшаві, Бібліотеціа Варшавського 

університету, Національній бібліотеці в 

Варшаві, Центральному державному 

історичному архіві України у Львові, 

Львівській національній науковій 

бібліотеці ім. В. Стефаника, 

Литовському державному історичному 

архіві у Вільнюсі тощо.  

За час навчання у Польщі 

аспірант написав ряд статей 

українською та польською мовами у 

наукових журналах Любліна, Кракова, 

Кєльц, Львова, Донецька та Рівного, 

приймав участь у різних науково-

культурних заходах та конференціях, 

які за останні 6 років проходили в 

Польщі та Україні. Однією з найбільш 

цікавих подій, яка відбулася липні 2005 

р. з участю Юрія Федорика, була «Варшавська східноєвропейська 

конференція», учасниками якої були, політичні, наукові та культурні діячі із 

більшості країн Європи. Метою конференції що проходила у стінах 

Варшавського університету було дослідження змін, які відбулися у країнах 

колишнього соціалістичного блоку після 1989 р. У липні 2007 р. аспірант 

приймав участь у Літній школі на Варшавському університеті, на якій 

молоді науковці слухали лекції таких визначних професорів історії та 

політології, як Тімоті Снайдер (Йельський університет), Анджей Суліма-
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Камінський (Джорджтаунський університет), Майкл Рівкін (Нью-Йоркський 

університет), Анджей Корбонський (Каліфорнійський університет), Ян 

Кубік (Рутгерський університет), Антоній Крушевський (Техаський 

університет в Ель Пасо), Мірослав Грох (Карлів університет у Празі), Зофія 

Желінська і Анджей Ковальчик (Варшавський університет), Роман 

Вапінський (Гданський університет), Адольф Юзвенко (Товариство 

«Оссолінеум»). Не менш важливими були також наукові конференції у 

Любліні, Вроцлаві, Львові та Луцьку для студентів та аспірантів, на яких 

Юрій Володимирович виголошував свої доповіді. За час побуту у Польщі 

колишній випускник БДПУ мав нагоду побачити ряд відзначних у Європі та 

світі діячів, як Лєх Валєнса, Лєх (Лєшек) Бальцерович, Адам Міхнік, Міхал 

Ковач, Станіслав Шушкевич, Любомир Гузар, бути присутнім на 

конференціях та зустрічах із ними.  

 

Ю.Ю.Королевська, асистент кафедри історії України 
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Наукове співробітництво кафедри комп’ютерних систем та мереж 

БДПУ з бельгійським науково-дослідним інститутом Open License 

Society 

 

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ) має тісне наукове 

співробітництво з багатьма науковими закладами України та світу, але 

найбільш цікавою та результативною можна вважати співпрацю з науково-

дослідним інститутом (НДІ) Open License Society (OLS), що розташований у 

місті Лювен, Бельгія. 

Перший науковий проект «Візуальна мова для моделювання 

систем», розроблений зав. каф. КСМ та директором OLS Eric Verhulst, був 

поданий на розгляд європейської комісії у рамках FP6 ще у 2004 році. 

У грудні 2005 року кафедрою КСМ був укладений договір про довготривалу 

наукову співпрацю з НДІ OLS.  

Сумісно з OLS кафедрою КСМ був здійснений ряд наукових заходів 

за участю провідних вчених України та світу. Зокрема відзначимо 

міжнародний семінар “Formal modeling for embedded software engineering”, 

що був проведений на базі 

Melexis Microelectronics 

(Київ, 9-12 жовтня 2006), 

міжнародну школу-семінар 

із системної інженерії, що 

відбулася 10-14 вересня 

2007 року в м. Бердянську 

на базі БДПУ та багато 

інших заходів. 

Доброю традицією 

стали наукові консультації, 

що здійснюють провідні 

бельгійські вчені у рамках 

наукового співробітництва з кафедрою КСМ.  

 

 

 

В.І.Межуєв, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри комп’ютерних систем та мереж 
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Міжнародний проект Автономного університету міста Пуебло 

(Мексика) 

Викладачі кафедри зарубіжної 

літератури та теорії літератури БДПУ  

Співак І.Е., Філоненко С.О. взяли участь у 

міжнародному проекті Автономного 

університету міста Пуебло, Мексика: 

“Retencion de la dra. Victoria perez en el 

instituto de ciencias sociales y titulo: 

humanidades de la benemerita universidad 

Autonoma de Puebla”, “Identidad y Memoria: 

Estudio de relatos de vida de 'migrantes por 

educacion' mexicanos”. У рамках проекту 

Співак І.Е. подала до друку статтю до 

Збірника праць факультету філології та 

філософії Автономного університету 

Пуебли, взяла участь у Четвертому  

Національному (Мексиканському)Конгресі 

Латиноамериканської Асоціації Досліджень 

мов, 28-30 жовтня 2010 року, виступила з 

доповіддю (спільно з В.Перез); рецензувала та 

рекомендувала до друку статті викладачів: 

Sankey Garcia M.R.,  Diar Cardenas A.F.,  

Gutierrer Еstupinan R. (Автономний 

Університет м. Пуебло (Мексика). Філоненко 

С.О. подала до друку до Збірника праць 

факультету філології та філософії 

Автономного університету Пуебли статтю 

«Мексиканські хроніки» Максима Кідрука: 

травелог українського неоромантика». Співак І.Ею здійснила редакцію 

статей викладачів: Sankey Garcia M.R.,  Diar Cardenas A.F.,  Gutierrer 

Еstupinan R. (Автономний Університет м.Пуебло (Мексика).   

 

Співак І.Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ  
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Презентація програм Тартуського університету 

В листопаді 2010 року Бердянський державний університет відвідав 

колишній мешканець м. Бердянська, а зараз магістрант Тартуського 

університету в Естонії Тарас Бойко. Він порадував наших студентів та 

викладачів захоплюючою презентацією про 

університет в Тарту.  Презентація була дійсно 

вражаючою. Тарас розпочав з загальної 

інформації про Естонію, розповів про 

населення та суспільство цієї країни, про 

вищу освіту та проживання, а також про 

українських студентів, які вже навчаються в 

естонських університетах, і звичайно 

перейшов до самого цікавішого – розповіді 

про сам університет.  Тарту – це унікальне 

університетське містечко, що нагадує один 

великий кемпус, освітня столиця Естонії. 

Тарас Бойко показав всі особливості та 

здобутки університету, розповів про 

міжнародні магістерські програми, програми 

обміну, студентське життя (умови 

проживання, харчування, різноманітні 

студентські організації, події та свята  

університету, спортивні змагання), чим дуже 

зацікавив студентську публіку. Презентація 

була яскрава, з великою кількістю 

фотографій, які не могли залишити 

байдужими наших студентів. В майбутньому 

ми надіємося на плідну співпрацю з Тартуським університетом, на обмін 

досвідом та студентами для навчання.    

 

А.С. Пономаренко, студентка 

Інститут філології та 

соціальних комунікацій БДПУ 
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«Усі дороги ведуть у Кельн» 

 

Таку назву мала друга міжнародна виставка в «Штатт музеуме 

Кѐльна» (Кельн, Німеччина), в якій прийняла участь бердянська художниця, 

заступник директора з виховної 

роботи та міжнародних зв’язків 

Інституту психолого-педагогічної 

освіти та мистецтв Тетяна Володько. 

А все починалось у серпні 2010 року. 

У Бердянську зустрілися два 

організатора міжнародного арт-

проекту присвяченого 100 річчю 

абстракціонізму – власниця галереї в 

Кельні Галина Зайдель та директор 

Бердянського художнього музею 

імені І.І. Бродського Марина 

Бучакчийска разом з художниками 

Німеччини, Росії, України, які  через своє мистецтво розкривали  ідею 

творчого проекту – філософію Григорія Сковороди  поняття подвійності. 

Тому сам проект мав назву «Подвійність». 

Учасники проекту Петро Лебединець (Київ, Україна), Володимир 

Філіппов (Київ, Україна), Володимир Бойченко(Севастополь, 

Україна),Тетяна Володько (Бердянськ, Україна), Ірина Болдано (Москва, 

Росія), Ксенія Строганова (Москва, Росія), Зільке Хаазе (Кельн, Німеччина), 

Регіне Хердег (Кельн, Німеччина), 

Юрген Умлауф (Кельн, Німеччина), 

Тетяна Строганова (Вупперталь, 

Німеччина) на полотні, в 

інсталяціях та об’єктах впродовж  

п’яти днів робили спробу 

відобразити власну версію 

«подвійності». Кожний учасник 

представляв два твори на задану 

тему. Півтора місяця вперше у 

Бердянську виставка абстрактного 

мистецтва експонувалася у стінах Бердянського художнього музею імені 

І.І. Бродського. Так всі бажаючі мали змогу заглянути в те, що відрізняється 
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від реалізму іншим тлумаченням та іншою мовою мистецтва. В листопаді ці 

роботи вже споглядали жителі Німеччини на виставці «Подвійність» в 

галереї «Зайдель» у Кельні та могли познайомитися з авторами 

представлених робіт та партнером-організатором Мариною Бучакчийською.

 Друга міжнародна виставка в «Штатт музеуме Кельна» (Кельн, 

Німеччина) відкрилася 12 грудня, учасниками якої були художники 

Німеччини(Кельн, Вупперталь), Росії(Москва, Санкт-Петербург, Петергоф) 

та України(Бердянськ, Київ, Севастополь). 

Цікавий підхід до проходження відкриття 

виставки де спілкування відвідувачів 

виставки та зацікавленість іншими поглядами 

на зрозумілі речі перемішувалися переглядом 

кінофільмів, які знімав Юрген Умлауф 

подорожуючі дорогами Росії та України.  

 

                                                          Т.К.Володько, старший викладач           

кафедри початкової освіти БДПУ 
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Міжнародний танцювальний фестиваль «Майбутній мир починається з 

сьогоднішньої дружби» 

 

У липні 2010 року 

викладачі кафедри 

хореографії та студенти 2, 3, 

5-го курсів спеціальності 

«Хореографія» приймали 

участь у Міжнародному 

танцювальному фестивалі 

«Майбутній мир починається 

з сьогоднішньої дружби», 

який проходив у м. Сілістра 

(Болгарія).  

Наші студенти гідно 

представляли танцювальну культуру України поряд з колективами із Грузії, 

Німеччини, Греції, Румунії та Болгарії. Під керівництвом доцента кафедри 

музичного виховання і хореографії Мартиненко Олени Володимирівни було 

створено концертну програму, в основу якої було покладено українські 

танці різні за жанром та тематикою. 

 

Програма фестивалю була 

достатньо змістовною та 

різноманітною. Окрім 

концертних виступів, в 

програму фестивалю 

входила зустріч делегацій 

в мерії, майстер класи по 

танцям, де кожна країна 

навчала всіх бажаючих 

своїм популярним 

національним танцям, 

дефіле в національних 

костюмах, конференції з питань танцювального фольклору, екскурсії та 

інше.  

Під час фестивалю студенти мали змогу не тільки підвищити свій 

загальнокультурний та виконавський хореографічний рівень, а й пройти 
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педагогічну практику. Вони вміло проявляли себе в організації дітей 14-16 років, 

які входили до складу делегації, як учасники Народного ансамблю танцю 

«МарЛен», вели підготовку конкурсантів «Містер і міс фестивалю», керували 

виготовленням газети про фестиваль, організували свято іменинника та інше. 

Взагалі викладачі та студенти отримали яскраві враження про поїздку, а 

організатори фестивалю відзначили високий професійний рівень наших 

студентів, а українську делегацію, як найкращу. 

 

          О.В.Мартиненко, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач                              

          кафедри хореографії 
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Міжнародний фестиваль російської пісні та пляски 

 

У травні 2010 року ансамбль бального 

танцю кафедри хореографії (керівник – викладач 

Бойко І.М.) приймав участь у Міжнародному 

фестивалі російської пісні та пляски (м. Джанкой) 

де став Лауреатом ІІ-го ступеня.  

На конкурсну програму було представлено 

дві хореографічні композиції: «Лібертанго» та 

«Лісова казка», які були відзначені журі, як 

найоригінальніші.  

Окрім участі у фестивалі студенти були запрошені 

на святкування професійного свята робітників 

культури Автономної республіки Крим у м. 

Сімферополь.      

 На сцені Державного кримськотатарського 

театру учасники ансамблю показали свої найкращі творчі роботи. 

В рамках фестивалю також проходив конкурс «Міс Джанкой», у 

якому студенти-хореографи були запрошені до складу журі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.М.Бойко, викладач кафедри 

хореографії БДПУ 
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З Болгарією в серці 

 

На гостинній Болгарській землі, яка 

поєднує представників з різних країн Європи, 

відбуваються щорічні міжнародні фестивалі та 

конкурси. Кожен фестиваль відкриває нові 

напрями і програми. Це пізнання нового 

творчого шляху, міжнародний обмін ідеями та 

досвідом, зміцнення дружніх зв'язків молоді. 

Саме молодь - основна глядацька аудиторія 

фестивальних заходів. Для даної категорії 

глядачів у рамках фестивалю проводяться 

свята дружби, організовуються вечори 

знайомств. Тобто проведення фестивальних 

заходів забезпечує і організацію змістовного 

дозвілля молоді.  Так з 25 травня по 30 травня в місті Каварна 

проходив сьомий болгарський молодіжний фольклорний фестиваль «З 

Болгарією в серці», учасником якого стала студентка 2 курсу факультету 

естетичного та фізичного виховання Бердянського державного 

педагогічного університету Узунова Людмила.  Фестиваль «З Болгарією в 

серці» проходив в два етапи: відбірковий тур і галаконцерт. У ньому 

прийняли участь колективи та виконавці із Болгарії, України, Росії, Польщі, 

Румунії, Молдови. Організатори фестивалю Цонко Цонєв – мер міста 

Каварна та Ілля Луков – народний виконавець, влаштували теплий прийом 

всім учасникам фестивалю. Членами  журі були такі видатні люди, як Любка 

Рондовя – народна виконавиця республіки Болгарія.   

Студентка 2 курсу 

факультету естетичного та 

фізичного виховання Узунова 

Людмила виконала в перший день 

фестивалю болгарську народну 

пісню «Мъри доне, бяла доне», а 

другого дня - пісню «Дэвойко», яку 

було відзначено членами журі та 

відібрано для гала-концерту. Таким 

успіхом ми завдячуємо викладачу 

кафедри музичного виховання та 

хореографії Цветану Цонєву, який 

завдяки діяльності болгарсько-українського товариства працює зі 

студентами за оригінальною методикою та відроджує культуру 

національних спільнот. 
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Організаційний і мистецький 

рівень даного фестивалю був високо 

оцінений міжнародними експертами з 

питань проведення фестивалів.  

 

 

 

В.В.Бурназова,  

заступник декана ФЕФВ  

з міжнародної, наукової діяльності 

тавиховної роботи 
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Збірна команда КВК БДПУ 

"Сладкий сахар" у Сочі 

 

На 21 Міжнародному 

фестивалі клубу веселих та 

кмітливих КіВіН-2010 у Сочі взяла 

участь збірна команда БДПУ 

"Сладкий сахар" у складі Голіка 

Євгенія, Лаврушина Олександра, 

Мельникова Олега і Хрунова 

Дмитра, студентів ІФМТО. У 

фестивалі брали участь понад 700 

команд з 198 міст 11 країн. Команда 

була помічена редакторами і 

пройшла у перший тур. Виступила 

команда  непогано незважаючи на те, 

що команда молода і вперше 

приїхала в Сочі.  

На фестивалі "Сладкий 

сахар" показував свої найкращі 

номери та нарізки. "Сладкий сахар" виступив на фестивалі відкритого 

чемпіонату серед команд КВК на кубок ректора БДПУ, взяв участь у 

міському капуснику до Дня Святого Валентина. Також у цьому році хлопці 

взяли участь у півфіналі Донецької ліги КВК  і у фестивалі Робочої ліги 

КВК Кривбас (м.Кривий Ріг), а також спробували свої сили у Львівській, 

Дніпропетровській та Одеській  

лігах КВК.  

 

 

Є.О. Голік, керівник 

студентського клубу БДПУ 
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Чемпіонат Світу з пауерліфтингу серед юніорів 

 

У чеському місті Пльзень (Pilsen, Czech Republic) з 30.08 по 

04.09.2010р. проходив чемпіонат світу серед юніорок та юніорів (вік 19 - 23 

років) та серед дівчат та юнаків (вік 14-18 років) з пауерліфтингу. За 

результатами в змаганнях взяли участь 333 атлети з 30 країн світу, що 

представляють усі континенти планети. 

Досить успішно у зазначених змаганнях виступали українські 

спортсмени. В складі національної збірної України з пауерліфтингу серед 

юніорів також був наш земляк, випускник магістратури інституту 

початкової освіти та психології 2010 р. МС України Богданов Олександр. 

Олександр в ранзі чемпіона України 2010 р. серед юніорів змагався 

в новій для себе ваговій категорії – до 125 кг. Ця престижна категорія 

завжди привертала до себе увагу фахівців за «гросмейстерські» результати. 

Право бути кращим на цьому форумі виборювали дванадцять спортсменів із 

одинадцяти країн Світу. Серед суперників були кращі спортсмени своїх 

континентів, у кожного з них були свої «претензії» до чемпіонського звання. 

В ході змагань суперечка за призові місця точилась між восьми 

пауерліфтерами. Вага, яка була замовлена у перших спробах в різних 

змагальних вправах підкорилась не всім атлетам. Із боротьби вибули три 

атлета – Польщі, Британії та Угорщини.  

Перша змагальна вправа - присідання принесла срібну нагороду 

Олександру ( із результатом 385 кг), поступившись тільки чемпіону та 

рекордсмену Світу із Кривого Рога – Тєсцову Віктору, який подолав штангу 

вагою 412,5 кг. Після другої вправи – жиму лежачі, наш земляк посідав 

трете місце. До цього Олександр не схибив жодної спроби, але загальна 

боротьба була ще попереду. Остання змагальна вправа – тяга була 

улюбленою для спортсмена. Але так склалось , що саме в ту мить, коли 

розподіл третього призового місця залежав від нашого атлета – він 

допустився помилки. Незначне повернення штанги до низу під час руху 

судді розцінюють як помилку. Саме 322,5 кг не були зараховані. За цієї 

прикрої помилки  Олександр Богданов посів п’яте місце у ваговій категорії 

до 125 кг. 

Не дивлячи на це спортсмен та його наставник - МС України, 

тренер вищої категорії, викладач БДПУ Літус Руслан не роблять з цього 

трагедії. Бути включеним до лав національної збірної України та виступати 
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під стягом своєї держави це заповітна мрія та велика відповідальність для 

будь-якого спортсмена. 

За підсумками змагань чоловіча збірна України з пауерліфтингу  

серед юніорів посіла друге загальнокомандне місце, поступившись сильній 

команді Росії. Позаду залишились такі могутні держави як США, Японія, 

Норвегія, Франція та інші. 

Але тиждень, який провели наші земляки, запам’ятався не тільки 

змаганнями. Чудова архітектура та любов до своєї батьківщини вразили всю 

збірну України. Під час перебування у Чехії ми завітали до столиці цієї 

держави – Праги. Історичні місця Праги: фортеці, мости, каплички та великі 

церкви - не можуть залишити байдужим будь якого мандрівника з любого 

куточку Світу.  

А чого варта краса історичної архітектури курортного міста із 

світовим визнанням – Карлови Вари? Його цілюща вода славетна на весь 

світ. Тут ми збагнули, якими природними багатствами наш український 

народ нагороджено природою, та як ми це використаємо. І на думку пришли 

слова нашого великого Кобзаря: «Чужого навчайтесь, але свого не 

цурайтесь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           

 

 

 Р. І. Літус, викладач кафедри теорії  

та методики фізичного виховання БДПУ 
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ІІ Міжнародний відкритий турнір з баскетболу 

 

З 01 вересня по 06 вересня 2010 року у Міському палаці спорту 

відбувся ІІ Міжнародний відкритий турнір з баскетболу серед жіночих 

команд, присвячений пам’яті ректора, доктора наук, майстра спорту 

Лизогуба Юрія Марковича. 

В турнірі прийняло участь 5 команд їз загальною кількістю 60 

спортсменів-учасників, з яких 3 команди з Росії («Динамо» м. Курськ – І, 

«Динамо» м. Курськ – ІІ, «Согдіана - СКІФ» м. Воронеж) та 2 команди з 

України (МБК «Чайка – БДПУ» м. Бердянськ і «ДЕФА» м. Харків). 

За результатами проведених змагань І місце зайняла команда 

«Согдіана - СКІФ» м. Воронеж- 8 очок, ІІ місце - МБК «Чайка – БДПУ» м. 

Бердянськ-7 очок, ІІІ місце - «Динамо» м. Курськ- 6 очок. 

 

 

 

 
П.В. Шмигов, голова спортивного клубу БДПУ  
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Чемпіонат світу з ушу 

 

З 2 по 9 грудня 2010 р. в Сінгапурі проходив третій молодіжний 

Чемпіонат світу з ушу, в якому брали участь більше 600 спортсменів з 48 

країн. Національна збірна команда України була представлена сильним 

складом юніорів із Запорізької, Донецької, Київської та Одеської областей.  

До складу збірної команди України ввійшли двоє спортсменів – студентів 

факультету фізичного виховання БДПУ:  

Ганна Терещенко (І курс, денна форма навчання) і Богдан Харлан (І курс, 

заочна форма навчання)  

Спортсмени виступали у чотирьох видах (гунь-шу, чан-цюань, дао-

шу, дуелянь). Ганна Терещенко стала першою українською чемпіонкою 

світу з ушу серед юніорів. У Сінгапурі сімнадцятирічна спортсменка 

випередила  суперниць у вправі з палицею (гунь-шу), друге місце посіла 

спортсменка з Гонконгу, третє – представниця В’єтнаму. Кращий результат 

Богдана Харлана – шосте місце у виді «дуелянь».  

Крім спортивних змагань, студенти відвідали один із найбільших у 

світі зоопарк, подивилися на місто з оглядового колеса, побували на 

Universal studio. 

 

 

 

 

Р. І. Літус, викладач кафедри теорії  

та методики фізичного виховання БДПУ
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ПРИЙОМ ІНОЗЕМЦІВ 

 

У 2010 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 100 фахівців та 

студентів з 17 країн. Для порівняння: у 2006 році ці показники становили 

відповідно 28 і 5, 2007 – 74 і 9, 2008 – 92 і 9, 2009 – 95 і 23.  

 

 
 

Динаміка візитів іноземних викладачів та студентів до БДПУ за 2010 

рік представлена у таблиці: 

Країна 

назва 

Відряджуюча 

організація 

Кількість 

осіб 

Мета  

перебування в 

Україні 

Термін  

перебування 

в
сь

о
г
о
 

в
 т

.ч
. 

за
 

п
р

я
м

и
м

и
 

у
г
о

д
а

м
и

 

Азербайджан AIESEC 1  Участь у проекті 

"Літні табори" 

15 липня – 31 

серпня 2010 р. 

Бразилія AIESEC 3  Участь у проекті 

«Світ без 

кордонів» 

1 грудня 2010 – 

1 січня 2011 рр. 

Болгарія МОН 

Республіки 

1  Викладання 

болгарської 

2007 – 2010 рр. 
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Болгарія літератури та 

методики її 

навчання 

Болгарія МОН 

Республіки 

Болгарія 

1  Керівництво 

ансамблем 

болгарської пісні 

Постійно (01 

вересня 2010 – 

30 червня 2011 

н.р). 

Бельгія Open License 

Society 
1 1 Консультування 

з наукових 

проектів 

лютий 2010 р. 

Бельгія Open License 

Society 
1 1 Консультування 

з наукових 

проектів 

травень  2010 р. 

Бельгія Open License 

Society 
1 1 Консультування 

з наукових 

проектів 

вересень  2010 р. 

Естонія Тартуський 

університет 

1  Ознайомча 

презентація для 

студентів БДПУ 

про університет 

Тарту 

(академічні 

можливості, 

історія 

університету, 

навчання, 

стажування) 

30 листопада – 1 

грудня 2010 р. 

Індонезія AIESEC 1  Участь у проекті 

«Світ без 

кордонів» 

1 грудня 2010 – 

1 лютого 2011 

рр. 

Італія AIESEC 1  Участь у проекті 

"Світ без 

кордонів" 

15 травня – 1 

липня 2010 р. 

Китай AIESEC 1  Участь у проекті 

«Світ без 

кордонів» 

1 грудня 2010 – 

1 лютого 2011 

рр. 

Нова 

Зеландія 

AIESEC 1  Практика в 

школі іноземної 

мови "Клевер" 

23 листопада 

2010 – 1 січня 

2011 рр. 

Нова 

Зеландія 

AIESEC 1  Участь у проекті 

"Світ без 

кордонів" 

1 грудня 2009 – 

1 лютого 2010 

рр. 
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Німеччина Національний  

художній 

музей міста 

Кельн 

2  Участь в 

міжнародному 

проекті 

"Подвійність" 

25 серпня – 1 

вересня 2010 р. 

Німеччина Спілка 

художників 

міста Кельн 

1  Участь в 

міжнародному 

проекті 

"Подвійність" 

25 серпня – 1 

вересня 2010 р. 

Німеччина Приватна 

школа 

мистецтв 

міста 

Вупперталь 

1  Участь в 

міжнародному 

проекті 

"Подвійність" 

25 серпня – 1 

вересня 2010 р. 

Німеччина Галерея 

«Зайдель» 

(Кельн) 

1  Участь в 

міжнародному 

проекті 

"Подвійність" 

25 серпня – 1 

вересня 2010 р. 

Німеччина 

 

 

Генеральне  

консульство 

Федеративної 

Республіки 

Німеччина в 

Донецьку 

1  Дипломатичний 

візит (діалог про 

участь молоді у 

німецько-

українських 

проектах, про 

можливості 

співробітництва 

у сфері освіти в 

рамках 

європейської 

інтеграції 

України.) 

13 квітня 2010 р. 

Німеччина 

 

 

Open License 

Society 

1 1 Консультування 

з наукових 

проектів 

червень 2010 р. 

Німеччина 

 

 

Open License 

Society 

1 1 Консультування 

з наукових 

проектів 

вересень 2010 р. 

Польща AIESEC 1  Практика 

"Міжнародний 

банк"  

23 серпня – 20 

жовтня 2010 р. 

Польща AIESEC 1  Участь у проекті 

"Літні табори" 

1 червня – 15 

липня 2010 р. 

Польща AIESEC 1  Участь у проекті 15 травня – 1 
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"Світ без 

кордонів" 

липня 2010 р. 

Польща Гуманітарно-

природничий 

університет, 

м. Кольце 

1  Участь у 

науково-

практичній 

конференції 

«Сучасна 

трансформація 

дошкільної 

педагогічної 

освіти 

відповідно до 

принципів і 

положень 

Болонської 

конвенції», 

виступ перед 

студентами з 

доповіддю: 

«Підготовка 

педагогів для 

дошкільних 

закладів у 

Польських 

вищих 

навчальних 

закладах у 

контексті 

Болонського 

процесу» 

16-20 вересня 

2010 р. 

Росія Таганрозький 

державний 

педагогічний 

університет 

12 12 Участь у 

конференціях 

(Дні науки) 

травень 2010 р. 

Росія БК "Динамо-

Курск-1" 

13  Участь у 

Міжнародному 

баскетбольному 

турнірі пам'яті 

ректора БДПУ 

Ю.М.Лизогуба 

1 – 6 вересня 

2010 р. 

Росія БК"Динамо-

Курск-2" 

13  Участь у 

Міжнародному 

1 – 6 вересня 

2010 р. 
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баскетбольному 

турнірі пам'яті 

ректора БДПУ 

Ю.М.Лизогуба 

Росія Спортивний 

клуб 

"Воронізький 

Скіф" 

13  Участь у 

Міжнародному 

баскетбольному 

турнірі пам'яті 

ректора БДПУ 

Ю.М.Лизогуба 

1 – 6 вересня 

2010 р. 

Росія Таганрозький 

державний 

педагогічний 

університет 

1 1 Участь у 

науково-

практичній 

конференції 

«Теоретичні та 

методичні засади 

підготовки 

вчителів 

мистецьких 

дисциплін 

в системі 

національної 

освіти України: 

регіональний 

аспект» 

 

16 – 18 вересня 

2010 р. 

Росія НДУ  

ім.Н.І.Лобаче

вського 

2 2 Читання лекцій 19 – 21 травня 

2010 р. 

Росія Воронізький 

архітектурно-

будівельний 

університет 

1 1 Обмін досвідом квітень 2010 р. 

Росія Воронізький 

архітектурно-

будівельний 

університет 

1 1 Проведення 

наукового 

семінару для 

викладачів 

кафедри КТУН, 

КСМ, ФІТ 

«Обробка, 

зберігання, 

передача та 

23 – 24 вересня 

2010р. 
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захист 

інформації», 

проведення 

наукового 

семінару для 

студентів ІОІПТ 

«Автоматизація 

та інформаційні 

системи» 

Росія Російська 

академія 

природничих 

наук, відділ 

ноосферної 

освіти, 

кафедра 

історії науки, 

філософії і 

системономії  

1  Цикл лекцій 

ноосферної 

освіти для 

викладачів 

кафедри основ 

здоров'я  та бжд 

25 травня – 1 

червня 2010р. 

Росія Всеросійськи

й музей 

Декоративно-

прикладного 

мистецтва 

1  Участь в 

міжнародному 

проекті 

"Подвійність" 

25 серпня – 1 

вересня 2010 р. 

США Корпус Миру 8 8 Участь у 

міжнародному 

науково-

практичному 

семінарі 

27-28 травня 

2010 р. 

США Корпус Миру 1 1 Викладацька 

діяльність 

грудень 2007 – 

2011 рр. 

Тайвань AIESEC 3  Участь у проекті 

«Світ без 

кордонів» 

1 грудня 2009 – 

2 лютого 2010 

рр. 

Угорщина AIESEC 1  Участь у проекті 

"Літні табори" 

15 липня – 31 

серпня 2010 р. 

Фінляндія AIESEC 1  Участь у проекті 

"Літні табори" 

15 липня –31 

серпня 2010 р. 

Японія AIESEC 1  Участь у проекті 

"Туризм – наш 

пріоритет" 

15 жовтня – 28 

листопада 2010 

р. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Невід’ємною частиною міжнародної співпраці є проведення на базі 

БДПУ міжнародних конференцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва заходу Тема конференції Термін проведення 

ІІ Міжнародний 

науково-практичний 

семінар 

“Творчі підходи та 

методи у викладанні 

іноземних мов” 

27-28 травня 2010 р. 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

“Здорове довкілля – 

здорова нація” 
16-19 червня 2010 р. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“Мариністика в 

художній літературі” 
9-10 вересня 2010 р 

Міжнародна наукова 

конференція 

“Типологія символів у 

соціальному, 

міжетнічному, 

психологічному та 

кроскультурному 

вимірах” 

23-24 вересня 2010 р. 
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Презентація збірника "Німецько–українські педагогічні студії" 

("Deutsch–Ukrainische Padagogische studien") в БДПУ 

 

 

26 жовтня 2010 р. в БДПУ 

відбулася презентація збірника 

наукових праць учених 

університету Фрідріха-Александра 

та Бердянського державного 

педагогічного університету 

"Німецько-українські педагогічні 

студії" 

("Deutsch-Ukrainische Padagogische 

studien"). 

 Німецько-українські 

педагогічні студії: збірник 

наукових праць учених 

університету Фрідріха-Александра 

(Ерланген-Нюрнберг) та 

Бердянського державного 

педагогічного університету 

(Бердянськ, Україна) / за ред. К.О. 

Баханова. – Донецьк: Юго-Восток, 

2010. –179 с. 

 Книга містить публікації відомих учених університету Фрідріха-

Александра (Ерланген-Нюрнберг) та Бердянського державного 

педагогічного університету (Бердянськ, Україна) із загальних проблем 

освіти в епоху глобалізації та теоретичних проблем розвитку навчання й 

виховання особистості. 
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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 усіх 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. Організація презентації чи іншого заходу разом з 

іноземними гостями. 
8 балів 
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12. Участь у міжнародній конференції на території України. 7 балів 

13. Поїздка за кордон: 

– країни СНД: 

                          –для знайомства з історією,  

                           культурою, традиціями та 

                           системою освіти країни;                                                                              

– для участі в конференції; 

– для стажування; 

– для навчання; 

– для викладання. 

– інші країни: 

                          –для знайомства з історією,  

                           культурою, традиціями та 

                           системою освіти країни;                                                                              

– для участі в конференції; 

– для стажування; 

– для навчання; 

– для викладання. 

 

 

 

 

7 балів 

10 балів 

30 балів 

40 балів 

50 балів 

 

 

 

10 балів 

15 балів 

35 балів 

45 балів 

55 балів 

14. Публікація монографії або підручника за кордоном. 80 балів 

15. Публікація монографії спільно із вченим іншої країни. 60 балів 

16. Публікації статті у закордонному виданні: 

– у виданні країн СНД; 

– у виданні інших країн. 

 

8 балів 

10 балів 

17. Керівництво студентською міжнародною діяльністю: 

– участь студента у міжнародних конкурсах; 

– перемога студента в міжнародних конкурсах; 

– призове місце студента в міжнародних конкурсах; 

– перемога студента у міжнародній олімпіаді; 

– призове місце студента у міжнародній олімпіаді; 

– керівництво студентом, чия стаття видана за кордоном. 

 

4 бали 

20 балів 

15 балів 

30 балів 

25 балів 

7 балів 

18. Керівництво студентом, який опублікував книгу спільно із 30 балів 
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іноземним фахівцем або книгу як спільне видання БДПУ та 

іноземного ВНЗ. 

19. 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 

20. Одержання сертифікату TOEFL, GMAT, IELTS, TOEIC, 

GRE, ILEC, ICFE, FCE, CAE, BEC, KET, PET, KDS, ZD, 

ZMP, ZOP про володіння іноземною мовою. 

20 балів 

21. Керівництво участю студента в міжнародних волонтерських 

проектах на території України. 
4 бали 

22. Участь у редакційній колегії іноземних видань.  15 балів 

23. Участь у програмному комітеті Міжнародної конференції.  15 балів 

24. Членство у міжнародній асоціації. 5 балів  

25. Інші види міжнародної діяльності оцінюються комісією за 

поданим матеріалом. 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ЗА РІК КАФЕДР І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ІНСТИТУТІВ 

 Структурний підрозділ Кількість 

балів 

1.  Кафедра загального мовознавства та слов'янської філології 538 

2.  Кафедра іноземних мов 456 

3.  Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури 427 

4.  Кафедра історії України 401 

5.  Кафедра української літератури та компаративістики 281 

6.  Кафедра філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів 281 

7.  Кафедра романо-германської філології 235 

8.  Кафедра початкової освіти 223 

9.  Кафедра соціальних комунікацій 214 

10.  Кафедра теорії та методики фізичного виховання 195 

11.  Кафедра теорії та методики навчання мов 190 

12.  Кафедра основ здоров'я та безпеки життєдіяльності 177 

13.  
Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у навчанні 

151 

14.  Кафедра комп’ютерних систем та мереж 147 

15.  Кафедра психології 142 

16.  Кафедра логопедії  141 

17.  
Кафедра всесвітньої історії, правознавства та методики навчання 

історії  

138 

18.  Кафедра менеджменту організацій 133 

19.  Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні 121 

20.  
Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним 

закладом 

117 

21.  Кафедра хореографії 107 

22.  Кафедра фізики і методики викладання фізики 105 

23.  Кафедра прикладної фізики та математичного моделювання 95 

24.  Кафедра дошкільної освіти 84 

25.  
Кафедра професійної підготовки, інженерної та комп’ютерної 

графіки 

76 

26.  Кафедра економіки підприємства 68 

27.  Кафедра української мови 65 

28.  Кафедра музичного виховання 47 

29.  Кафедра машинознавства та методики викладання технічних 44 



Міжнародна діяльність БДПУ 

 68 

дисциплін 

30.  Кафедра соціальної педагогіки 44 

31.  Кафедра педагогіки 38 

32.  Кафедра філософії та соціології 36 

33.  Кафедра математики та методики викладання математики 28 

34.  Кафедра професійної педагогіки і методики трудового навчання 28 

35.  
Кафедра екології та охорони навколишнього природного 

середовища  

0 

36.  
Кафедра професійної педагогіки та методики професійного 

навчання 

0 

37.  Кафедра фундаментальних та інженерних дисциплін 0 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
1
 

 

                                                           
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». 

ПІП Кафедра Бали 

Лиман Ігор Ігорович Кафедра історії України 175 

Сєнічева Ольга Анатоліївна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

175 

Константінова Вікторія 

Миколаївна 

Кафедра історії України 154 

Сердюк Алла Михайлівна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

131 

Мельнікова Юлія Олександрівна Кафедра соціальних комунікацій 127 

Ярова Олена Борисівна Кафедра іноземних мов 126 

Межуєв Віталій Іванович Кафедра комп’ютерних систем та 

мереж 

119 

Зарва Вікторія Анатоліївна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

106 

Кідалов Валерій Віталійович Кафедра прикладної фізики та 

математичного моделювання 

95 

Крижко Василь Васильович Кафедра педагогіки вищої школи 

та управління навчальним 

закладом 

90 

Криворучко Наталя 

Володимирівна 

Кафедра менеджменту організацій 85 

Мороз Андрій Анатолійович Кафедра іноземних мов 84 

Саприкіна Наталя Віталіївна Кафедра теорії та методики 

навчання мов 

84 

Літус Руслан Іванович Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 

80 

Греб Марія Михайлівна Кафедра філологічних дисциплін 

для неспеціальних факультетів 

76 

Баханов Костянтин Олексійович Кафедра всесвітньої історії, 

правознавства та методики 

навчання історії 

74 

Новик Ольга Петрівна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

73 

Шевчинська Тетяна Юріївна Кафедра романо-германської 

філології 

72 

Сичікова Яна Олександрівна Кафедра дидактики природничо- 70 
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 наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

Співак Ірина Едуардівна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

70 

Халабузар Оксана Анатоліївна Кафедра іноземних мов 67 

Воскобойнікова Галина 

Леонідівна 

Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

66 

Ревуцька Олена Володимирівна Кафедра логопедії 62 

Амелькін Віктор Іванович 

 

Кафедра професійної підготовки, 

інженерної та комп’ютерної 

графіки 

60 

Циховська Елліна Дмитрівна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

59 

Володіна Наталя Вікторівна Кафедра романо-германської 

філології 

55 

Володько Тетяна Костянтинівна Кафедра початкової освіти 55 

Федорик Юрій Володимирович Кафедра історії України 55 

Школа Ірина Вікторівна Кафедра іноземних мов 53 

Філоненко Софія Олегівна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

50 

Харлан Ольга Дмитрівна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

50 

Журавльова Світлана Сергіївна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

49 

Червенко Оксана Борисівна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

49 

Глазкова Ірина Яківна Кафедра іноземних мов 46 

Котенджи Леонід Валентинович Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 

45 

Чулкова Людмила Опанасівна Кафедра іноземних мов 45 

Коваль Людмила Вікторівна Кафедра початкової освіти 42 

Крамаренко Алла Миколаївна Кафедра початкової освіти 42 

Малихіна Тетяна Петрівна Кафедра психології 42 

Корнієнко Світлана Іванівна Кафедра філологічних дисциплін 

для неспеціальних факультетів 

41 

Школа Галина Миколаївна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

41 

Рогозін Ігор Вікторович Кафедра фізики і методики 

викладання фізики 

40 
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Шилкін Геннадій Миколайович Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 

40 

Сосницька Наталя Леонідівна 

 

Кафедра дидактики природничо-

наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

39 

Карачевська Катерина 

Володимирівна 

Кафедра філологічних дисциплін 

для неспеціальних факультетів 

38 

Комісаренко К.Ю. Кафедра філологічних дисциплін 

для неспеціальних факультетів 

38 

Анісімова Ніна Павлівна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

37 

Бойко Ірина Миколаївна Кафедра хореографії 37 

Вусик Ганна Леонідівна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

36 

Боговін Ольга Володимирівна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

35 

Мартиненко Олена 

Володимирівна 

Кафедра хореографії 35 

Шиман Олександра Іванівна Кафедра початкової освіти 35 

Алєксєєва Лариса Олександрівна Кафедра теорії та методики 

навчання мов 

 

34 

Гуренко Ольга Іванівна Кафедра соціальної педагогіки 34 

Жульова Світлана Іванівна Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

32 

Кидалова Валерія Олегівна Кафедра романо-германської 

філології 

31 

Кушнір Ірина Юріївна Кафедра філологічних дисциплін 

для неспеціальних факультетів 

31 

Цанов Страшимір Мітков Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

30 

Це-Кононенко Гаррі Ернестович Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 

30 

Дороз Вікторія Федорівна Кафедра теорії та методики 

навчання мов 

 

29 

Колінько Олена Петрівна Кафедра філологічних дисциплін 

для неспеціальних факультетів 

29 

Папанова Валентина Анатоліївна Кафедра всесвітньої історії 29 

Удовиченко Ганна Андріївна Кафедра теорії та методики 

навчання мов 

29 
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Глазова Світлана Миколаївна Кафедра філологічних дисциплін 

для неспеціальних факультетів 

28 

Кайда Ольга Сергіївна Кафедра соціальних комунікацій 28 

Кайки Марія Юріївна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

28 

Кідалова Марина Миколаївна Кафедра психології 28 

Томіч Лілія Миколаївна Кафедра логопедії 28 

Шиманович Ірина Вікторівна Кафедра романо-германської 

філології 

28 

Герилів Степан Миколайович Кафедра соціальних комунікацій 27 

Шумілова Ірина Федорівна 

 

Кафедра педагогіки вищої школи 

та управління навчальним 

закладом 

27 

Саєнко Григорій Васильович Кафедра економіки підприємства 26 

Кручиненко Віталій Григорович Кафедра фізики і методики 

викладання фізики 

24 

Старинська Олена Віталіївна Кафедра психології 23 

Лазутіна Ольга Миколаївна Кафедра машинознавства та 

методики викладання технічних 

дисциплін 

22 

Омельченко Анетта Іванівна Кафедра музичного виховання 22 

Павлик Неля Віленівна Кафедра української мови 22 

Цибуляк Наталя Юріївна Кафедра дошкільної освіти 22 

Ґудзь Марина Вікторівна Кафедра менеджменту організацій 21 

Захарченко Таїса Костянтинівна Кафедра всесвітньої історії, 

правознавства та методики 

навчання історії 

21 

Кашкарьова Людмила 

Ромуальдівна 

Кафедра психології 21 

Лепетченко Марина Вікторівна Кафедра логопедії 21 

Ліпанова Олена Анатоліївна Кафедра економіки підприємства 21 

Макарова Ірина Антонівна Кафедра економіки підприємства 21 

Нікішина Тетяна Ігорівна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

21 

Розумна Тетяна Сергіївна  Кафедра романо-германської 

філології 

21 

Солдатенко Тамара Яківна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

21 

Степанюк Катерина Іванівна Кафедра початкової освіти 21 

Марченко  Катерина 

Валентинівна 

Кафедра менеджменту організацій 20 
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Тараненко Юлія петрівна Кафедра хореографії 20 

Линдіна Євгенія Юріївна Кафедра логопедії 16 

Овсянніков Олександр Сергійович Кафедра комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні 

16 

Смоліна Ірина Сергіївна Кафедра комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні 

16 

Хоменко Віталій Григорович Кафедра комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні 

16 

Алєксєєнко Ірина Вікторівна Кафедра філософії та соціології 15 

Бєлова Юлія Юріївна Кафедра машинознавства та 

методики викладання технічних 

дисциплін 

15 

Попова Ольга Іванівна Кафедра української мови 15 

Сердюк Тетяна Іванівна Кафедра хореографії 15 

Стовбун Ірина Олександрівна Кафедра дошкільної освіти 15 

Алєксєєва Ганна Миколаївна Кафедра комп’ютерних систем та 

мереж 

14 

Андрейченко Наталя Вікторівна Кафедра соціальних комунікацій 14 

Ачкан Віталій Валентинович Кафедра дидактики природничо-

наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

14 

Горбатюк Лариса Василівна Кафедра комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні 

14 

Домащенко Олександр 

Володимирович 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

14 

Дуброва Оксана Володимирівна Кафедра романо-германської 

філології 

14 

Зрожевська Алла Якиміна Кафедра дошкільної освіти 14 

Каліберда Оксана Олександрівна Кафедра романо-германської 

філології 

14 

Колпакчи Олена Сергіївна Кафедра психології 14 

Коркішко Вікторія Олегівна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

14 

Костромицький Роман Іванович Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

14 

Крижко Олена Анатоліївна Кафедра української мови 14 
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Лопатіна Ганна Олександрівна Кафедра логопедії 14 

Малицька Олена Володимирівна Кафедра початкової освіти 14 

Нищета Володимир Анатолійович Кафедра теорії та методики 

навчання мов 

 

14 

Носко Анастасія Михайлівна Кафедра соціальних комунікацій 14 

Пелагейченко Микола Леонідович Кафедра професійної педагогіки і 

методики трудового навчання 

14 

Попова Лариса Петрівна  Кафедра початкової освіти 14 

Сосницький Олесандр 

Васильович 

Кафедра комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні 

14 

Ульянова Олена Михайлівна Кафедра іноземних мов 14 

Харіна Ольга Іванівна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

14 

Чумак Віктор Вікторович Кафедра психології 14 

Школа Валентина Миколаївна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

14 

Ярощук Лілія Григорівна Кафедра педагогіки 14 

Королевська Юлія Юріївна Кафедра історії України 10 

Котляр Володимир Пилипович Кафедра соціальної педагогіки 10 

Лазаренко Андрій Степанович Кафедра фізики і методики 

викладання фізики 

10 

Лизогуб Тамара Аркадіївна 

 

Кафедра математики та методики 

викладання математики 

10 

Ткач Віктор Васильович Кафедра педагогіки 10 

Яценко Тетяна Миколаївна Кафедра фізики і методики 

викладання фізики 

10 

Буянов Павло Георгійович 

 

Кафедра професійної підготовки, 

інженерної та комп’ютерної 

графіки 

8 

Сиващенко Сергій Іванович 

 

Кафедра професійної підготовки, 

інженерної та комп’ютерної 

графіки 

8 

Александрова Ганна 

Олександрівна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

7 

Барбашова Ірина Анатоліївна Кафедра педагогіки 7 

Білозерова Людмила 

Костянтинівна 

Кафедра іноземних мов 7 

Білошапка Валерій Яковлевич Кафедра фізики і методики 

викладання фізики 

7 



Щорічний бюлетень. 2010 рік 

 75 

Богданов Ігор Тимофійович Кафедра фізики і методики 

викладання фізики 

7 

Богданова Марина Миколаївна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

7 

Бойко Ольга Миколаївна Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

7 

Волошина Алла Костянтинівна Кафедра дидактики природничо-

наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

7 

Гайдаржийська Любов Петрівна Кафедра дошкільної освіти 7 

Гармаш Наталя Сергіївна Кафедра філософії та соціології 7 

Даннік Людмила Анатоліївна Кафедра професійної педагогіки і 

методики трудового навчання 

7 

Данукало Наталя Григорівна Кафедра іноземних мов 7 

Дерман Ірина Петрівна Кафедра історії України 7 

Дуденок Валентина Іванівна Кафедра філософії та соціології 7 

Зубенко Валентина Дмитрівна Кафедра іноземних мов 7 

Казанцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 7 

Кара Світлана Іванівна Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

7 

Кашкарьов Георгій Вікторович Кафедра всесвітньої історії, 

правознавства та методики 

навчання історії 

7 

Кірєєва Ірина Веніамінівна 

 

Кафедра дидактики природничо-

наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

7 

Клименко Олександр 

Костянтинович 

Кафедра комп’ютерних систем та 

мереж 

7 

Коваленко Микола Сергійович Кафедра комп’ютерних систем та 

мереж 

7 

Ковальова Катерина Юріївна 

 

Кафедра математики та методики 

викладання математики 

7 

 Комаров Олександр Якович Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

7 

Кот Надія Андріївна Кафедра дошкільної освіти 7 

Ларіна Тетяна Едуардівна Кафедра української літератури та 

компаративістики 

7 

Лєонічєв В'ячеслав Іванович Кафедра основ здоров'я та безпеки 7 
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життєдіяльності 

Лиходєєва Ганна Володимирівна 

 

Кафедра математики та методики 

викладання математики 

7 

Ліпич Вікторія Миколаївна Кафедра української мови 7 

Мірошніченко Микола 

Миколайович 

Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

7 

Перегудова Валентина Іванівна Кафедра машинознавства та 

методики викладання технічних 

дисциплін 

7 

Руда Юлія Олександрівна Кафедра всесвітньої історії, 

правознавства та методики 

навчання історії 

7 

Сафрін Євген Станіславович Кафедра професійної педагогіки і 

методики трудового навчання 

7 

Сидорченко Тетяна Федорівна Кафедра менеджменту організацій 7 

Сопнєва Надія Богданівна Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

7 

Таран Катерина Олександрівна 

 

Кафедра дидактики природничо-

наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

7 

Тельчарова Олена Опанасівна Кафедра дошкільної освіти 7 

Федорик Володимир Михайлович Кафедра філософії та соціології 7 

Харіна Олена Олексіївна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 

7 

Ходикіна Ірина Іванівна Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 

7 

Чемоніна Лада В'ячеславівна Кафедра педагогіки 7 

Шаповалова Тетяна Григорівна Кафедра основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності 

7 

Шишкін Геннадій Олександрович Кафедра фізики і методики 

викладання фізики 

7 

Юносова Валентина 

Олександрівна 

Кафедра української мови 7 

Яценко Олена Сергіївна  

 

Кафедра дидактики природничо-

наукових дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

7 

Вагіна Наталя Степанівна 

 

Кафедра математики та методики 

викладання математики 

4 
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