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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, 

ПІДПИСАНІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, 

НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Для Бердянського державного педагогічного університету 

міжнародне співробітництво є стратегічним напрямком діяльності, яке 

спрямоване на інтегрування університету в цілому та окремих його 

підрозділів у світовий освітній простір.  

У 2012 році БДПУ підписано 12 договорів про співробітництво із 

зарубіжними навчальними закладами (раніше, у період з 2001 по 2011 роки, 

укладено 51 такий договір). 

 

 
 

Країна 
Навчальний заклад або його підрозділи,  

з якими підписано угоду про співробітництво 

Дата підписання 

угоди 

Словаччина Академічне товариство ім. М. Балудянського 09.01.2012 р. 

Росія 
Історико-соціологічний інститут Мордовського 

державного університету ім. М.П.Огарьова  
20.03.2012 р. 

Росія 
Воронізький державний педагогічний 

університет 
30.03.2012 р. 

Румунія Західний університет ім. Васіле Голдіш 22.05.2012 р. 
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Росія 
Московський державний обласний гуманітарний 

інститут 
14.05.2012 р. 

Польща 

Педагогіко-філософський факультет Поморської 

академії 

(договір з соціально-гуманітарним факультетом 

БДПУ) 

10.05.2012 р. 

Польща Техніко-гуманітарна академія м. Бєльсько-Бяла 22.06.2012 р. 

Польща Педагогічний інститут м. Бєльсько-Бяла 22.06.2012 р. 

Польща Вища лінгвістична школа м. Ченстохова 24.09.2012 р. 

Болгарія 

Інститут етнології та фольклористики з 

Етнографічним музеєм Болгарської Академії 

Наук 

01.10.2012 р. 

Польща Вища школа управління і адміністрації в Ополє 01.10.2012 р. 

Росія 

Невинномиський державний гуманітарно-

технічний інститут 

(поновлення Договору про співробітництво) 

03.10.2012 р. 

Росія 

Історичний факультет Воронезького державного 

університету (договір з соціально-гуманітарним 

факультетом БДПУ) 

01.11.2012 р. 

Мексика 

Обчислювальний факультет Заслуженого 

автономного університету м. Пуебла (договір з 

Інститутом фізико-математичної і технологічної 

освіти БДПУ) 

12.11.2012 р. 

Мексика 

Хімічний факультет Заслуженого автономного 

університету м. Пуебла (договір з Інститутом 

фізико-математичної і технологічної освіти 

БДПУ) 

12.11.2012 р. 

Мексика 

Факультет фізико-математичних наук 

Заслуженого автономного університету м. 

Пуебла (договір з кафедрою методики 

викладання фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у навчанні Інституту 

фізико-математичної і технологічної освіти 

БДПУ) 

12.11.2012 р. 

Мексика 

Хімічний факультет Заслуженого автономного 

університету м. Пуебла (договір з Факультетом 

освітніх інженерно-педагогічних технологій 

БДПУ) 

12.11.2012 р. 

Мексика 

Обчислювальний факультет Заслуженого 

автономного університету м. Пуебла (договір з 

Факультетом освітніх інженерно-педагогічних 

технологій БДПУ) 

12.11.2012 р. 
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Продовжено плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів про 

співробітництво, укладеними з: 

 

Бельгія 

 Open License Society; 

Білорусь 

 Мінським інститутом управління; 

Болгарія 

 Великотирновським університетом ім. Святих Кирила та Мефодія, 

 Південно-Західним університетом «Неофіт Рильський», 

 Пловдівським лінгвістичним університетом, 

 Технічним університетом Варна, 

 Технічним університетом Габрово, 

 Тракійським університетом, 

 Шуменським університетом «Єпископ Константин Преславські»; 

Грузія  

 Горійським державним педагогічним університетом; 

Італія  

 Університетом для іноземців «Данте Аліг‘єрі»; 

Казахстан  

 Рудненським індустріальним інститутом; 

Литва  

 Шяуляйським університетом; 

Мексика  

 Заслуженим автономним університетом м. Пуебла; 

Німеччина 

 Університетом Фрідріха-Александра; 

Польща 

 Вармія-Мазурським університетом, 

 Вищою школою агробізнесу в Ломжі, 

 Жешувським університетом; 

Росія 

 Академією розвитку свідомості, 

 Брянським державним університетом ім. І.Г. Петровського, 

 Воронезьким державним архітектурно-будівельним університетом, 

 Калузьким державним педагогічним університетом 

ім. К.Е. Ціолковського, 

 Центром україністики та білорусистики Історичного факультету 

Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 

 Московським державним університетом технологій та управління, 

 Московським технічним університетом ім. М.Е. Баумана, 
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 Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом, 

 Нижегородським державним університетом ім. М.І. Лобачевского, 

 Новосибірським державним педагогічним університетом, 

 Педагогічним інститутом Південного федерального університету, 

 Російською академією природничих наук Магнітогорським 

державним університетом, 

 Таганрозьким державним педагогічним інститутом ім. А.П. Чехова, 

 Тверським державним університетом, 

 Уральським державним технічним університетом ім. першого 

Президента Росії Б.М. Єльцина, 

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

 Центром україністики та білорусистики Історичного факультету 

Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 

 Ярославльським державним педагогічним університетом 

ім. К.Д. Ушинського, 

 Ярославським державним університетом ім. П.Г. Демидова; 

США  

 Університетом Мічиган-Флінт; 

Туреччина  

 Університетом Фатіх; 

Франція  

 Асоціацією «Дружба і танець». 
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ,  

ПРОГРАМАХ, ФОНДАХ, ПРОЕКТАХ 

 

Невід‘ємною частиною міжнародної діяльності нашого вишу є участь 

його структурних підрозділів у реалізації різних проектів із зарубіжними 

партнерами в рамках програм міжнародних фондів і організацій. 

 
Партнер 

(держава, 

організація, 

інститут, 

установа та ін.) 

Назва проекту, 

програми 

Термін 

виконання 

Виконавці з 

обох сторін 

(прізвище, 

телефон, 

факс) 

Очікувані результати 

та їх впровадження 

Association for 

Computing 
Machinery, 

США, Нью 

Йорк 

Асоціація 
обчислювальної 

техніки 

2007 – 2012 

БДПУ 

Межуєв В.І. 
 

ACM 

Венді Хол 

Розробка методів та 

технологій 

моделювання 
предметних областей. 

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 

БДПУ 

Лиман І.І. 
 

ACRU 

Паул Сербан 

Агачі 

Обмін досвідом, 

організація форумів, 

співробітництво з 
місцевими органами 

влади, неурядовими 

організаціями, 
міжнародними 

установами. 

Інститут 
Міжнародної 

Освіти 

Мережа членів 

Інституту 
Міжнародної 

Освіти (Institute 

of International 
Education 

Network 

Membership) 

2012 – 2013 

БДПУ 

Зарва В.А.  

 

IIENetwork 

Джонах 

Кокодиняк 

Зміцнення 

міжнародного 
взаєморозуміння через 

освіту, підвищення 

якості освіти. 

Інститут 
Міжнародної 

Освіти, 

Міжнародна 
Асоціація 

Університетськи

х Ректорів, 
Асоціація 

Університетів 
Співдружності 

Націй, 

Асоціація 

Франкофонних 

Університетів 

Міжнародна 
Асоціація 

Університетськ

их Ректорів 
(International 

Association of 
University 

Presidents) 

2012 – 2013 

БДПУ 

Зарва В.А. 

 
IAUP 

Ніл Кінг 

Сприяти глобальній 

поінформованості та 
компетентності. 
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Партнер 

(держава, 

організація, 

інститут, 

установа та ін.) 

Назва проекту, 

програми 

Термін 

виконання 

Виконавці з 

обох сторін 

(прізвище, 

телефон, 

факс) 

Очікувані результати 

та їх впровадження 

Міжнародна 
Асоціація 

Університетськи

х Ректорів, 
Організація 

Об‘єднаних 

Націй 

Міжнародна 

програма 
Академічного 

впливу 

(Academic 
Impact) 

Впродовж 

року 

БДПУ 

Зарва В.А., 

Лиман І.І.  

 

IAUP 

Ніл Кінг 

Об'єднання інститутів 
вищої освіти з ООН з 

метою активної 

підтримки десяти 
всесвітньо визнаних 

принципів, що 

стосуються прав 
людини, грамотності, 

сталого розвитку та 

вирішення конфліктів. 

Корпус Миру 

Сполучених 

Штатів 
Америки в 

Україні 

Проект 
навчання 

англійської 

мови 

2011 – 2013 

БДПУ 

Ярова О.Б. 

 

Корпус Миру 
США в 

Україні 

Сара Марбл 

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, кафедра 

іноземних мов. 

Центр 

дослідження 

гендерних 
проблем, 

Заслужений 

автономний 
університет 

м. Пуебла 

Наукова мережа 

за участі 

українських та 

мексиканських 

науковців 

2012 – 2014 

Бердянський 
державний 

педагогічний 

університет 

Зарва В.А., 

Співак І.Е. 

 
Заслужений 

автономний 

університет 
м. Пуебла  

Вікторія 

Перес, 

Гарсія Агелар 

Марія дель 

Кармен 

Завершити та 

підготувати до 

публікації статтю 
Posicionamiento y 

autojustificación en 

relatos autobiográficos. 

Підбір анотованої 

літератури з питань 

аргументації в 
мовленнєвому 

повсякденні. 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

Стипендії 

обдарованим 

студентам 

Впродовж 
року 

БДПУ 

Герилів С.М. 

Гранти для 

талановитої молоді: 
стипендії обдарованим 

студентам. 
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Партнер 

(держава, 

організація, 

інститут, 

установа та ін.) 

Назва проекту, 

програми 

Термін 

виконання 

Виконавці з 

обох сторін 

(прізвище, 

телефон, 

факс) 

Очікувані результати 

та їх впровадження 

Корпорації 

Microsoft та 

Intel 

Intel Навчання 

для 

майбутнього 

Впродовж 
року 

БДПУ 

Алєксєєва 

Г.М. 

Використання методу 

проектів для 
підготовки викладачів 

шкіл. 

Міжнародна 
асоціація 

викладачів 

російської мови 
та літератури 

«Міжнародна 
асоціація 

викладачів 

російської мови 
та літератури» 

Впродовж 
року 

Бердянський 

державний 
педагогічний 

університет 

Сєнічева О.А. 
 

Київський 

національний 
університет 

ім.Т.Г.Шевчен

ка 

Кудрявцева 

О.С. 

Участь у Міжнародних 
конференціях, круглих 

столах, видання статей 

у Інформаційному 
віснику МАВРМЛ. 
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МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ 

 

Велика увага приділяється участі викладачів і студентів Бердянського 

державного педагогічного університету в конкурсах на одержання грантів.  

Для реалізації грантівської діяльності здійснюється постійний пошук і 

поширення інформації про конкурси, гранти, стипендіальні програми як для 

співробітників університету, так і для студентів і аспірантів. Інформація про 

гранти і конкурсах регулярно розміщується на офіційному сайті 

університету, оперативна інформація регулярно розсилається по 

електронній пошті і у вигляді інформаційних листів директорам інститутів і 

деканам факультетів. 

 
 

Виконання міжнародних грантів: 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові виконавця 
Грантодавець 

Термін 

виконання 
Тематика проекту 

Колективні гранти 

Баханов К.О. 

Загальноєвропейське 

дослідження 

Віденського 

університету 

(Австрія) «CHE: The 

civic and History 

Teachers Education in 

Europe» 

2011-2012 рр. 

Компаративний аналіз 

змісту та організація вищої 

історичної освіти країн 

Європи з погляду 

полікультурного підходу 
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Баханов К.О. 

Багатокультурна 

історія України, 

фінансування 

Євросоюзом та 

Міжнародним 

фондом 

«Відродження» 

2011-2012 рр. 

Розробка навчальної 

програми, конспект лекцій 

планів та рекомендацій 

щодо проведення 

семінарських занять та 

самостійної роботи 

студентів із спецкурсу, 

який готуватиме 

майбутніх вчителів історії 

до роботи у 

полікультурному 

середовищі 

Баханов К.О. 

«Як навчати 

історії…» Спільний 

проект Україна, 

Німеччина, Італія, 

Франція, США, 

Польща 

2012 р. 

Аналіз підходів до 

розробки концепції 

підручника з історії 

Варикаша М.М. 

«Основи 

інфраструктури 

просторових даних: 

створення 

потенціалу в межах 

українського уряду 

для підтримки 

стійкого 

економічного 

зросту» 

червень-

серпень 2012 р. 

Здійснення гендерного 

аналізу економічної 

ситуації в Україні з 

акцентом на 

сільськогосподарському 

секторі як пріоритетному 

для даної 

геоінформаційної системи; 

розробка та інтегрування 

гендерно-чутливого 

підхіду у проект до 

початку його реалізації 

Кондакова Л.О. 

Міжнародний грант 

м. Крістіант Штат 

Швеція за 

спеціальністю 

«Менеджменгт 

організації» 

2010-2015 рр. 

Одержання студентами 

БДПУ освіти країн ЄС. 

Можливість навчання 2 

семестри з одержанням 

академічних довідок і 

спільного диплому. 

Константінова В.М., 

Лиман І.І. 

 

«Open Society 

Institute» 
2011-2014 рр. 

Регіональний семінар з 

вдосконалення освіти 

«Багатство, бідність та 

задоволеність життям» 

(HESP ReSET project 

Regional Seminar for 

Excellence in Teaching 

«Wealth, poverty and life 

satisfaction») 
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Константінова В.М., 

Лиман І.І. 

 

«Open Society 

Institute» 
2012 р. 

Social corporate 

responsibility policy: 

challenges for social 

economic development 

Королевська Ю.Ю. 
«Open Society 

Institute» 
2011-2014 рр. 

Регіональний семінар з 

вдосконалення освіти 

«Гендер, сексуальність та 

влада» (HESP ReSET 

project Regional Seminar for 

Excellence in Teaching 

«Gender, Sexuality, and 

Power») 

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 

Індивідуальні гранти 

Лиман І.І. 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de Puebla 

2012 р. 

Primer Simposio 

Internacional 

Multidisciplinario de 

Estudios sobre la Memoria 

Межуєв В.І. Хартрон-ЮКОМ 2009-2012 

Науково-технічний проект 

з модернізації пристроїв 

програмно-логічного 

керування Системи 

Управління Бортовим 

Комплексом (СУБК) 

російського блоку 

Міжнародної Космічної 

Станції – МКС («виробу 

77КМ»). 

Межуєв В.І. 
ITEA2 EVOLVE, 

Melexis, Бельгія 
2009-2012 

Розробка інструментів для 

специфікації та 

сертифікації систем 

Межуєв В.І. 

PROMEP, SEP 

(IDCA 8988, Clave 

BUAP-CA-250) 

2011-2012 рр. 

«Fenomenos 

electromagneticos en 

sistemas micro- y 

nanoestructurados con 

componentes metalicos 

normales y 

superconductores» 
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Межуєв В.І. 
Open License Society, 

Бельгія 
2009-2012 

Розробка інструментів для 

моделювання 

розподілених програмних 

систем 

Єрофеєва Кристина 

Інститут філології та 

соціальних 

комунікацій 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 
2011-2012 рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Лутчак Вікторія 

Інститут філології та 

соціальних 

комунікацій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Степаненко Олександр 

Інститут філології та 

соціальних 

комунікацій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Тищенко Олена 

Інститут філології та 

соціальних 

комунікацій 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 
2011-2012 рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Козлик Світлана 

Інститут психолог-

педагогічної освіти та 

мистецтв 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Колісниченко Ірина  

Інститут психолог-

педагогічної освіти та 

мистецтв 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Євтушенко Анастасія 

Інститут соціально-

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Ташева Олександра  

Інститут соціально-

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Біла Юлія 

факультет економіки 

та управління 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 



Міжнародна діяльність БДПУ 

 14 

Савовська Анастасія  

факультет економіки 

та управління 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Щербина Ольга 

соціально-гуманітарний 

факультет 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 
2011-2012 рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Гуленок Дмитро 

факультет освітніх 

інженерно-

педагогічних 

технологій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Хоменко Олександр 

факультет освітніх 

інженерно-

педагогічних 

технологій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Майданик Ігор  

факультет фізичного 

виховання 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2011-2012 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
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ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ БДПУ 

 

У 2012 році представниками університету здійснено 205 візитів до 30 

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, 2010 – 202 і 17, 2011 – 135 

і 23.  
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Австрія 15           15 

Білорусь 3 2    3       

Болгарія 15 11  1  4    9 1  

Греція 1           1 

Данія 2  1         1 

Естонія 1     1       

Ізраїль 1           1 

Індія 2     1      1 

Італія 2           2 

Катар 1     1       

Китай 2     2       

Корея 1     1       

Литва 1           1 

Мексика 5 5 2 1 1    1    

Молдова 1     1       

Нідерланди 1  1          

Німеччина 5  2 2        1 

Норвегія 2  1         1 

Польща 35 30  1  32      2 

Росія 53 38 2   51       

Словаччина 1     1       

США 2     1      1 

Туреччина 43 37    5      38 

Угорщина 2     1      1 

Франція 2  1         1 

Чехія 1     1       

Швейцарія 1  1          

Швеція 1           1 

Шрі Ланка 2     2       

Японія 1     1       

Загалом 205 123 11 5 1 109   1 9 1 68 
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ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ БДПУ В 2012 

РОЦІ: ФОТОМАТЕРІАЛИ 
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МЕКСИКАНСЬКІ ХРОНІКИ УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Співпраця вітчизняного й латиноамериканського ВНЗ дає наочні 

результати 

 

Міжнародні університетські зв‘язки – 

один з найважливіших напрямів у роботі 

системи вищої освіти України. І кожен 

приклад такої вдалої співпраці гідний бути 

розглянутим окремо. Цікавим щодо цього є 

досвід Бердянського державного 

педагогічного університету (Запорізька 

область), що налагодив тісні зв‘язки із 

Заслуженим автономним університетом 

Пуебла, який сьогодні має вельми сильні 

позиції серед університетів Мексики. 

Угоду про співпрацю між Бердянським 

державним педагогічним університетом і 

Заслуженим автономним університетом 

Пуебла підписано ще в червні 2009 року. Ми 

пропонуємо вашій увазі хроніку подій. 

 

Із ким товаришуємо? 

У мексиканському ВНЗ навчається близько 67 тисяч студентів. 

Університет має на позаземній орбіті власний супутник, запущений із 

космодрому Байконур. Функціонує цілий парк автобусів, що курсують кожні 

сім хвилин, безкоштовно розвозячи студентів по навчальних корпусах. 

Багато з них розташовано в історичному центрі Пуебла, в чудово 

реставрованих будинках XVI – XVIII століть. Інші сконцентровані в 

модерному студентському містечку. Там сьогодні будується стадіон, є 

обсерваторії і обладнані за сучасними вимогами навчальні корпуси. Крім 

того, кілька років тому в закладі почав діяти так званий «Культурний 

комплекс» – ціле містечко, одне з найкращих у Мексиці. В ньому для 

студентів безкоштовно працюють два кінотеатри, є концертний зал на 3,5 

тисячі місць. Щодо наявності в назві університету слова «автономний» – 

воно означає, що ректор цього ВНЗ обирається колективом, тоді як 

керівники більшості університетів країни призначаються профільним 

міністерством. 

 

Як усе починалося 

Упродовж перших двох років співробітництво між українським і 

мексиканським вищими навчальними закладами розвивалося насамперед у 

двох галузях: філологія та фізика. Зокрема, викладачі кафедри зарубіжної 



Щорічний бюлетень. 2012 рік 

 19 

літератури і теорії літератури БДПУ Ірина Співак і Софія Філоненко взяли 

участь у міжнародному проекті Заслуженого автономного університету 

Пуебла Identidad y Memoria: Estudio de relatos de vida de ‗migrantes por 

educacion‘ mexicanos. У його межах Ірина Співак опублікувала статтю в 

збірнику праць факультету філології та філософії Заслуженого автономного 

університету Пуебла, взяла участь у IV Національному (Мексиканському) 

конгресі Латиноамериканської асоціації дослідження мов (28 – 30 жовтня 

2010 року), виступивши разом з Вікторією Перес із доповіддю; рецензувала, 

редагувала й рекомендувала до друку статті викладачів Університету 

Пуебла. Софія Філоненко надрукувала в цьому збірнику статтю 

«Мексиканські хроніки» Максима Кідрука: травелог українського 

неоромантика». До того ж, вона стала авторкою передмови опублікованої в 

БДПУ книги «Міні-хроніки та інші розповіді» мексиканської письменниці 

Ліни Серон. 

Стосовно іншого напряму – в червні 2009 року у БДПУ перебував 

професор Інституту фізики Заслуженого автономного університету Пуебла 

Філіпе Перес Родрігес. Тоді він налагодив контакти з бердянськими 

фізиками. Між іншим, було розроблено кілька спільних наукових проектів, у 

межах яких доцент БДПУ В. Межуєв двічі відвідав Пуебла, проводячи зі 

своїми мексиканськими колегами дослідження і прочитавши лекцію для 

студентів-фізиків. Професор Родрігес консультував студентів-дипломників 

БДПУ, організував публікацію їхніх статей у міжнародних наукових 

журналах. 

 

На якісно новому рівні 

У вересні 2011 року мексиканський професор знову відвідав БДПУ. Тоді 

було закладене підґрунтя для розгортання співпраці двох університетів на 

якісно новому рівні. 

Вельми плідним стало відрядження 15 – 23 жовтня 2011 року на 

запрошення Університету Пуебла ректором БДПУ Вікторією Зарвою та 

координатором міжнародної діяльності БДПУ професором Ігорем Лиманом. 

Поїздка фінансувалася мексиканською стороною. Візит доволі широко 

висвітлювався у ЗМІ міста Пуебла. 

Під час зустрічі з проректором з наукової роботи Педро Х‘юго 

Ернандесом Техедою бердянська делегація надала конкретні пропозиції 

щодо кооперації в науковій галузі. Керівництво Заслуженого автономного 

університету Пуебла дало «зелене світло» їх реалізації. 

За результатами візиту бердянської делегації було підписано «Договір 

про заходи, заплановані в рамках співробітництва Бердянського державного 

педагогічного університету та Заслуженого автономного університету 

Пуебла на жовтень 2011 – жовтень 2012 рр.», що містить 18 пунктів 

конкретних заходів. 
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Уже з 5 по 11 грудня 2011 року в межах цієї угоди до БДПУ прибули 

мексиканські науковці Філіпе Перес Родрігес і Вікторія Перес. 

Пані Вікторія прочитала цикл лекцій з усної історії для студентів 

соціально-гуманітарного факультету й Інституту філології та соціальних 

комунікацій БДПУ. 

8 грудня 2011-го в конференц-залі БДПУ відбулася відео-конференція 

між ВНЗ України (БДПУ), Мексики (Заслужений автономний університет 

Пуебла), Бразилії (Федеральний університет міста Парана) і Франції (Іnstitute 

national des sciences appliquees). Почали реалізовуватися інші пункти 

домовленостей між українським і мексиканським ВНЗ. Зокрема, у БДПУ вже 

створено Центр гендерних досліджень під керівництвом Марти Варикаші, 

що почав активно співпрацювати з гендерним центром Заслуженого 

автономного університету Пуебла. В рамках співпраці центрів доценти 

кафедри зарубіжної літератури і теорії літератури Софія Філоненко й Марта 

Варикаша організували І Міжнародну мексикансько-українську онлайн-

конференцію «Жінка крізь призму письма». 

Встановлено досить тісні контакти в історичній галузі, конкретними 

результатами яких є опубліковані під грифами БДПУ та Заслуженого 

автономного університету Пуебла археографічне видання «Трансформації 

релігійності в умовах полікультурного регіону», «Бердянський 

(Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 – 1991 роки)», 

передмову до якого написала мексиканська дослідниця Вікторія Перес. 

 

Молодіжна лінія 

Основне – розпочалися контакти між мексиканським і українським 

університетами на рівні 

студентів, магістрантів і 

аспірантів. «Першою 

ластівкою» з бердянської 

сторони став Анатолій 

Коноваленко, який склав 

іспити для продовження 

навчання в Мексиці. 

Фінансування поїздки 

для складання іспитів 

узяла на себе 

мексиканська сторона. 

У вересні 2012 року БДПУ відвідав аспірант Інституту фізики 

Заслуженого автономного університету Пуебла Рауль Кортес, який 

отримував консультації бердянських науковців і провів презентацію, під час 

якої розповів студентам БДПУ про специфіку навчання в Мексиці. 
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З 7 жовтня по 4 листопада 

2012 року з офіційним 

візитом в Університеті 

Пуебла перебували доктори 

наук Віталій Межуєв і Наталя 

Сосницька. Віталій Межуєв 

прочитав курс 

«Програмування та 

моделювання фізичних 

процесів і явищ» для 

магістрантів і докторантів 

Заслуженого автономного 

університету Пуебла, а також 

провів консультації для магістрантів і докторантів Інституту фізики 

мексиканського вишу з проблематики, присвяченої розробці програмного 

забезпечення фізичного призначення. Наталя Сосницька провела науково-

методичні семінари для наукової групи «Нові матеріали» (Інститут фізики), 

академічної групи «Навчання та викладання наук» факультету фізико-

математичних наук, групи підвищення кваліфікації вчителів фізики й 

математики середніх шкіл міста Пуебла. 

 

І фізика, й історія 

Крім того, бердянські науковці взяли учать у Міжнародному симпозіумі 

фізиків, що відбувся в мексиканському місті Марелія. Підсумком цього 

відрядження стало підписання угод між факультетом освітніх інженерно-

педагогічних технологій БДПУ та хімічним факультетом Заслуженого 

автономного університету Пуебла; факультетом освітніх інженерно-

педагогічних технологій БДПУ та обчислювальним факультетом 

Заслуженого автономного університету Пуебла; Інститутом фізико-

математичної та технологічної освіти БДПУ та хімічним факультетом 

Заслуженого автономного університету Пуебла; Інститутом фізико-

математичної та технологічної освіти БДПУ й обчислювальним факультетом 

Університету Пуебла. 

З 18 листопада по 3 

грудня 2012 року в межах 

співпраці бердянського ВНЗ 

із мексиканським 

університетом (BUAP) і 

гранту на дослідження 

пам‘яті, отриманого 

доктором цього закладу 

Вікторією Перес, у Мексиці 

перебував професор БДПУ І. 
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Лиман. 

Він узяв участь у І 

Міжнародному симпозіумі 

SIMEM, виступивши з годинною 

доповіддю Post soviet experiences 

of using the oral histories 

methodology to study memories 

about traumatic pasts. БДПУ був 

представлений постерами 

восьми студентів, аспірантів і 

викладачів кафедри історії 

України. Під час симпозіуму 

відбулася присвячена Другій 

світовій війні виставка фотодокументів, виявлених І. Лиманом і В. 

Константіновою в архівах, музеях і бібліотеках України й Німеччини. 

Вікторія Перес переклала іспанською інформаційні тексти, що 

супроводжували кожне фото. Загалом за результатами симпозіуму історики 

БДПУ отримали 11 сертифікатів участі в ньому. 

У межах симпозіуму розпочалися переговори про співпрацю БДПУ із 

розташованим у місті Мехіко Музеєм пам‘яті та толерантності. 

29 – 30 листопада Ігор Лиман узяв участь у Міжнародному семінарі, на 

якому презентували Інститут історичної урбаністики при БДПУ. Цього року 

заплановано публікацію матеріалів семінару в одному з мексиканських 

видавництв. Семінар був організований BUAP спільно з Federación Mexicana 

de Universitarias науковцями й викладачами як із Мексики, так і інших країн, 

зокрема, Коста-Ріки, Болівії, Аргентини. Під час цього заходу бердянські 

науковці налагодили зв‘язки з колегами з Мексики, Коста-Ріки, Болівії, 

Аргентини, що сприятиме розгортанню міжнародного співробітництва 

БДПУ. 

Плідною виявилася робота в бібліотеці BUAP. Професор Лиман, 

досліджуючи біографію 

колишнього учня 

Бердянської чоловічої 

гімназії В. Хавкіна, виявив 

кілька десятків звітів про 

діяльність цього славетного 

бактеріолога й наукові статті 

самого В. Хавкіна, 

опубліковані в англомовній 

періодиці й часописах кінця 

ХІХ – початку ХХ століття. 

Не менш вдалою була робота 

в Історичному архіві Пуебла. 
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Кілька домовленостей досягнуто з мексиканськими істориками. Серед 

них – започаткування Інститутом історичної урбаністики при БДПУ й 

істориками BUAP спільного серійного видання «Жінка та місто». 

Під час візиту мексиканська сторона завершила підготовку своєї частини 

книги, що буде видана Центром гендерних досліджень БДПУ. Статтю 

професора БДПУ О. Харлан передано до збірки матеріалів конференції, що 

вийде в Мексиці. 

Навесні 2013 року БДПУ мають відвідати два магістранти BUAP – 

філолог та історик, які планують упродовж місяця отримувати консультації 

викладачів бердянського ВНЗ. До того ж уточнювалися деталі щодо 

навчання в BUAP кількох колишніх і теперішніх студентів БДПУ. 

Важливо, що всі візити бердянських науковців до Мексики здійснюються 

коштом саме Університету Пуебла. 

Отже, нині закладено міцне підґрунтя для розвитку відносин між 

Бердянським державним педагогічним університетом і Заслуженим 

автономним університетом Пуебла як у науковій, так і в освітній сферах. 

 

Герилів С.М., редактор газети БДПУ 

«Університетське Слово» 
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СТУДЕНТИ БДПУ НА МІЖНАРОДНОМУ МОЛОДІЖНОМУ 

ФЕСТИВАЛІ «GLOBAL VILLAGE» В БЕРДЯНСЬКУ 

 

14 лютого в торговельному 

центрі «Екватор» громадська 

організація «AIESEC» при 

підтримці Бердянської міської 

ради, проводила Міжнародний 

молодіжний фестиваль культур 

«Global village», у якому брали 

активну участь і студенти 

Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Вони, зокрема, розважали 

мешканців міста танцями та 

піснями. Перед розважальною частиною проходила прес-конференція, 

учасниками якої стали: Лілія Міронець, керівник проекту, член організації 

«AIESEC» (студентка БДПУ); Ольга М‘якоткіна, президент організації 

«AIESEC»; представник болгарського товариства історії та культури 

«Родолюб‘є» Лариса Савченко; менеджер відділу маркетингу компанії 

«Агринол», депутат Бердянської міської ради від партії «Фронт змін» Віктор 

Цуканов; Донка Ніколова – вчитель болгарської мови і літератури; директор 

Бердянського філіалу торгово-промислової палати Наталія Гончарова. 

Невдовзі розпочалася культурно-розважальна частина фестивалю 

«Globalvillage», що передбачала ознайомити студентів та мешканців 

Бердянська з особливостями інших культур і традицій, розширити їхній 

кругозір, розвинути взаєморозуміння та толерантність. Ведучі фестивалю – 

Лілія Міронець та Філіп Букін – надавали слово представникам різних країн 

та народностей: Світлана Кудіна розповіла про українські звичаї, Анжела 

Невидимова - про особливості чеської культури, а Донка Ніколова 

поділилася з нами деякими аспектами болгарської традиції. Після кожної 

розповіді глядачі мали змогу ближче познайомитися зі слов‘янськими 

піснями, танцями, а також національними костюмами. Першими 

продемонструвати 

милозвучність української 

мови вийшли ансамбль 

«Хуртовина» (БДПУ). 

Активні, емоційні хлопці та 

дівчата заспівали відому 

українську пісню 

«Козацький марш» та «І в 

нас, і в вас…». Після 

українських пісень 
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перейшли до чеських. Не 

обійшлося і без болгарської 

музики. Солістка болгарського 

товариства «Родолюб‘є», 

студентка БДПУ Вікторія 

Лутчак талановито та майстерно 

виконала пісню «Катерино 

моме», а навколо неї в 

нестриманому вихорі 

закружляли студенти Інституту 

філології та соціальних 

комунікацій університету у болгарському танку – хоро. 

У ньому могли взяти участь усі бажаючі, приміряючи на себе образ 

справжнього болгарина. Не можна було не звернути уваги на національну 

кухню слов‘янських країн. Чого там тільки не було: і смачного, і 

споживного, невідомого мені раніше. Російська кухня, як відомо, славиться 

млинцями, пельменями, сушкою і, звичайно, в жодному разі не обходиться 

без чаю та бубликів. А ось Білорусь порадувала присутніх драниками, 

запашним медом, овочами... Українська кухня, безперечно, запропонувала 

національну страву – вареники. Що може бути кращим для справжнього 

українця? Болгарська ж пригощала «Зеле» (капуста з рисом та м‘ясом) , а 

також баніцею (листковий пиріг з прісного тіста). Чехи запропонувала 

млинці з яблуками – один з головних національних делікатесів. А угорські 

представники частували фаршированими помідорами, печінкою в 

томатному соусі – справжня імперія смаків та ароматів.  

Фестиваль приніс студентам і всім учасникам свята багато емоцій, 

гарного настрою, а головне – дав змогу відкрити для себе нові знання, які 

ніколи не бувають зайвими. 

 

Кристина Корінець, студентка БДПУ, 

кореспондент газети БДПУ 

«Університетського Слова» 
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ТАКЕ ПРИЄМНЕ СТОЛИЧНЕ «ЗОЛОТО», або ЗОЛОТА ВЕСНА 

БДПУ 

 

«ІІІ Міжнародна 

виставка «Сучасні заклади 

освіти-2012» є одним із 

найбільш помітних та 

масштабних презентаційних 

заходів в українській 

освітній галузі. Цього року 

вона стала місцем зустрічі 

представників близько 800 

провідних навчальних 

закладів, видавництв, 

центрів, асоціацій та 

підприємств з усіх регіонів України, а також учасників з Російської 

Федерації, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Швейцарської 

Конфедерації, Словацької Республіки, Республіки Польща, Сполучених 

Штатів Америки», – із виступу під час відкриття виставки міністра освіти і 

науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника. 

…Як і передбачав Президент Національної Академії педагогічних наук 

України Василь Кремінь, виставка, організована Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України, Національною академією педагогічних 

наук України та компанією «Виставковий Світ», стала майданчиком для 

обміну досвідом між усіма її учасниками, привернула увагу до проблем в 

освітній галузі та підкреслила значимість освіти в суспільстві. Протягом 

перших трьох березневих днів у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» 

учасники виставки презентували громадськості, педагогам, науковцям, 

фахівцям, органам державної влади і управління в широкому спектрі 

досягнення національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і 

наукових колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, 

міжнародної інтеграції… 

І у цьому 

колоритному розмаїтті 

стендів, експонатів, 

презентаційних 

освітянських інновацій 

одне з важливих місць 

займала експозиція 

Бердянського державного 

педагогічного 

університету. Ще задовго 

до відкриття виставки, 
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здавалось, що про неї в 

університеті знали всі: на 

численних нарадах у 

першого проректора 

Володимира Михайловича 

Федорика директори 

інститутів, декани 

факультетів до дрібниць 

обговорювали змістовність 

і публічність кожного 

сантиметра експозиційної 

площі, вносили все нові 

ідеї, сперечались, доказуючи кожний свою правоту… Під чітким 

керівництвом директора інституту фізико-математичної та технологічної 

освіти Андрія Олександровича Малихіна готувались стендові каркаси, на 

кафедрах – кольорові змістовно насичені буклети (подібних не мав жоден 

учасник виставки)… Виставкою переймались усі: від ректора до водія. 

Особливо ті, що монтували саму експозицію, розставляли експонати, 

запрошували відвідувачів, до дрібниць розповідали кожному, хто цікавився 

нашими досягненнями: Вікторія Зарва Володимир Федорик, Любов 

Сидоренко, Людмила Костенко, Андрій Лазаренко… 

І ось – новина: на Третій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 

– 2012» у номінації «Лідер міжнародної діяльності» Бердянський державний 

педагогічний університет нагороджено Золотою медаллю! БДПУ в цілому, 

а, зокрема, – ректора БДПУ професора Вікторію Зарву, а також викладачів 

університету – кандидатів педагогічних наук доцентів Вікторію Загороднову 

(завідувач кафедри теорії 

та методики навчання мов) 

та Ларису Зайцеву, 

старшого викладача 

Володимира Нищету, що 

брали участь у круглих 

столах, майстер-класах, 

семінарах (у рамках 

виставки) було 

нагороджено Почесними 

грамотами та Дипломами. 

 

 

 

Герилів С.М., редактор газети БДПУ 

«Університетське Слово» 
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У МАЙБУТНЄ АКАДЕМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА… 

Про участь ректора БДПУ в WISE Education Leadership Program 

(місто Доха, Катар) 

 

Ректор Бердянського державного педагогічного університету Вікторія 

Зарва у жовтні 2012 року взяла участь у щорічній Програмі освітнього 

лідерства Світового інноваційного саміту в освіті. Організаторами Програми 

виступили Інститут Міжнародної Освіти, Міжнародна Асоціація 

Університетських Ректорів, Асоціація Університетів Співдружності Націй, 

Асоціація Франкофонних Університетів, приймаючою стороною — 

Фундація Катару. 

Упродовж п‗яти днів у столиці Катару місті Доха працювали 

представники перелічених вище інституцій та 13 ректорів університетів 

Америки, Європи, Азії та Африки, відібраних організаторами. Вікторія 

Зарва була єдиною, хто представляв на цьому форумі Східну Європу. 

Всі витрати по візиту ректорів взяли на себе організатори. 

Метою Програми є допомога підготовці лідерів у царині вищої освіти, 

створення платформи для обміну досвідом і знаннями, запровадження 

інновацій через співпрацю. Кожен день Програми був насичений 

тренінгами, семінарами, рольовими вправами. 

Робота проходила в стінах Університету Хамад Бін Халіфа в 

«Освітньому Місті» (Доха) за безпосередньої участі президента цього 

університету, віце-президента Фундації Катару, доктора філософії шейха 

Абдули бін Алі Аль-Тані. 

Як по завершенні Програми зазначили у статті в «Gulf Times» Аллан 

Гудман, президент і виконавчий директор Інституту Міжнародної Освіти, і 

Ніл Кінг, президент Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів, 
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президент Софійського університету в Пало-Альто (Каліфорнія, США), 

«такий вид стажування буде відігравати ключову роль у майбутньому 

академічного співробітництва, глобальних інновацій, розвитку людського 

капіталу, а також миру і стабільності». 

В особі Вікторії Зарви Бердянський державний педагогічний університет 

отримав запрошення вступити до Мережі членів Інституту Міжнародної 

Освіти (Institute of International Education Network Membership). На сьогодні 

ця організація, заснована у 1919 році, є однією з найбільших і 

найавторитетніших міжнародних інституцій, що діють у сфері освіти. 

Крім того, особисто ректор Вікторія Зарва одержала запрошення стати 

членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів (International 

Association of University Presidents), причому перший рік – в статусі 

«спонсорованого учасника», що передбачає користування всіма привілеями, 

але без необхідності сплачувати членські внески. Підставою для такої 

пропозиції в офіційному листі, підписаному Генеральним Секретарем 

Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів Джейсоном Скорзою, 

названо те, що Вікторія Зарва була «визначена як світовий лідер у вищій 

освіті». 

Членство в цих інституціях обіцяє відкрити нові обрії для міжнародного 

співробітництва Бердянського державного педагогічного університету.  

 

Герилів С.М., редактор газети БДПУ 

«Університетське Слово» 
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РЕКТОР БДПУ ВІКТОРІЯ ЗАРВА ПРИЙНЯТА ДО 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENTS 

 

Як вже повідомлялось у пресі, ректор Бердянського державного 

педагогічного університету Вікторія Зарва у жовтні 2012 року взяла участь у 

щорічній Програмі освітнього лідерства Світового інноваційного саміту в 

освіті, організаторами якої виступили Інститут Міжнародної Освіти, 

Міжнародна Асоціація Університетських Ректорів, Асоціація Університетів 

Співдружності Націй, Асоціація Франкофонних Університетів, приймаючою 

стороною — Фундація Катару. 

За підсумками Програми Вікторія Зарва одержала запрошення стати 

членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів (International 

Association of University Presidents), причому перший рік – в статусі 

«спонсорованого учасника», що передбачає користування всіма привілеями, 

але без необхідності сплачувати членські внески. Підставою для такої 

пропозиції в офіційному листі, підписаному Генеральним Секретарем 

Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів Джейсоном Скорзою, 

названо те, що Вікторія Зарва була «визначена як світовий лідер у вищій 

освіті». 

Днями ж до БДПУ на ім'я ректора надійшли сертифікат учасника 

Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів і лист від Ніла Кінга, 

президента Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів, президента 

Софійського університету в Пало-Альто (Каліфорнія, США).  

У цьому листі міститься привітання Вікторії Зарви із вступом до 

Асоціації, яка на сьогодні об'єднує університетських ректорів, президентів, 

віце-канцлерів і канцлерів із 70 країн.  

Ніл Кінг зазначає, що Міжнародна Асоціація Університетських Ректорів, 

заснована в 1964 році, має за мету вдосконалення міжнародної освіти та 

сприяння глобальній поінформованості та взаємопорозумінню через освіту. 

Асоціація організовує зустрічі груп ректорів раз на півроку в різних 

куточках світу, а також раз на три роки спонсорує зустрічі, що є найбільшим 

зібранням лідерів освіти в світі. Останні такі зустрічі пройшли в Нью-Йорку, 

Касабланці, Токіо, Владивостоці, Олександрії та Відні. 

Міжнародна Асоціація Університетських Ректорів активно співпрацює з 

Організацією Об'єднаних Націй, виступає співорганізатором комісії ООН в 

галузі освіти, роззброєння, врегулювання конфліктів і миру. 

Ніл Кінг підкреслює, що Міжнародна Асоціація Університетських 

Ректорів є «глобальним голосом вищої освіти» і дає можливість колективно 

формувати майбутнє. 

Герилів С.М., редактор газети БДПУ 

«Університетське Слово» 
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ВИЗНАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ДОСЯГНЕНЬ БДПУ 

 

8-11 травня 2012 р. завідувач кафедри комп‘ютерних систем та мереж 

Бердянського державного педагогічного університету Віталій Іванович 

Межуєв взяв участь у роботі XXІV Міжнародної науково-практичній 

конференції «Проблеми інтернаціоналізації університетської освіти в 

умовах європейської інтеграції» Конференція проходила в вишах, що 

розташовані на теренах трьох країн: України (Закарпатський державний 

університет), Угорської республіки (Мішкольський університет) та 

Словацької республіки (Кошицький технічний університет). 

Конференція мала повне право назватися міжнародною, бо в її роботі 

брали участь вчені з України, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії, 

Словаччини, Чехії та інших країн. Про високий її рівень говорить й сама 

участь у її роботі ректорів відомих вишів, зокрема, Російського державного 

торгово-економічного університету, Київського університету права, 

Закарпатського державного університету, Мішкольського університету 

(Угорщина), Кошицького технічного університету (Словаччина), 

Міжнародного університету підприємництва і права м. Прага (Чехія), Вищої 

школи в Сладковічові (Словаччина), президента Європейського центу 

розвитку та впровадження інноваційних технологій (Польща), а також 

представників Верховної ради України, Закарпатської обласної державної 

адміністрації та навіть дипломатичного корпусу Словацької республіки. 

Тема доповіді Віталія Івановича – «Міжнародні наукові проекти 

Бердянського державного педагогічного університету як чинник 
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інтернаціоналізації освіти», викликала 

значний інтерес – учасники 

конференції були щиро здивовані 

рівнем науки та міжнародного 

співробітництва, що здійснюється в 

нашому університеті. 

Визнанням високого рівня 

досягнень БДПУ стало те, що серед 

усіх зроблених на конференції 

доповідей саме презентація 

Бердянського державного 

педагогічного університету була 

номінована як краща наукова 

доповідь. 

 

 

 

Межуєв В.І., доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

інформатики та програмної інженерії 

БДПУ 
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ВІДРЯДЖЕННЯ ДО БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА МІНСЬКОГО ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ 

 

У жовтні 2012 року професори Бердянського державного педагогічного 

університету Ігор Лиман і Вікторія Константінова взяли участь у кількох 

наукових заходах, що проводились на базі Білоруського державного 

університету. 

В рамках міжнародної 

конференції «Білорусь у 

сучасному світі», 

організованої факультетом 

міжнародних відносин 

Білоруського державного 

університету з нагоди 

відзначення 91-річчя цього 

навчального закладу, була 

проведена презентація 

«Організація міжнародних 

зв‗язків: досвід Бердянського державного педагогічного університету». У 

конференції брали участь як науковці багатьох країн, так і представники 

дипломатичного корпусу та урядових структур Білорусі. 

Крім того, в рамках міжнародного науково-практичного круглого столу 

Вікторія Константінова виступила із презентацією науково-дослідного 

інституту історичної урбаністики, а Ігор Лиман презентував усноісторичні 

дослідження науковців БДПУ. Зазначений круглий стіл є складовою 

трьохрічної програми HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching 

«Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies». Ця програма 

взяла на себе всі витрати, пов‗язані з візитом бердянської делегації до 

Мінська. 

Також професори Бердянського державного педагогічного університету 

Ігор Лиман і Вікторія 

Константінова відвідали з 

лекцією білоруського 

партнера БДПУ — 

Мінський інститут 

управління. Договір про 

співпрацю між Мінським 

інститутом управління та 

Бердянським державним 

педагогічним 

університетом був 

підписаний у 2008 році. 
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Створений у 1991 році, Мінський інститут управління зміг створити 

модерну базу для підготовки фахівців у галузях права, економіки, 

психології, іноземних мов, інформаційних технологій, гуманітарних наук. 

На сьогодні в Мінському інституті управління навчається близько 11 тисяч 

студентів. На 13 кафедрах інститута працює 225 викладачів, серед яких 17 

докторів наук, професорів, 65 кандидатів наук, доцентів. Сучасною 

мультимедійною технікою обладнана 41 лекційна аудиторія, 14 

комп‗ютерних лабораторій 

налічують 231 комп‗ютер з 

виходом у Інтернет, є зал 

інтерактивного тестування, 

обладнаний 36 ноутбуками. 

Інститут має досить 

потужну спортивну базу. У 

навчальному центрі 

інституту, розташованому в 

курортній зоні Мінської 

області, створені чудові 

можливості для проведення 

виїзних занять, конференцій, семінарів, тренингів.  

Делегацію БДПУ гостинно приняли ректор Мінського інституту 

управління, доктор економічних наук, професор Микола Васильович Суша 

та проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 

Валентина Василівна Гедранович. На знак дружби ректор МІУ подарував 

свій фотоальбом «Моя Беларусь», де представлені кращі фотоработи 

ректора вишу, що відбивають його творче бачення краси білоруської 

природи. 

В рамках візиту була проведена презентація Бердянського державного 

педагогічного університету, обговорені напрямки подальшого 

співробітництва українського та білоруського вишів. Між іншим, білоруська 

сторона продемонструвала велику зацікавленість у проведені спільних 

літніх шкіл, у взаємній участі викладачів і студентів у днях науки БДПУ та 

МІУ, що традиційно відбуваються в травні кожного року. 

 

Лиман І.І., доктор історичних наук, 

професор, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ 
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COOPERATION BETWEEN PEACE CORPS AND BERDYANSK 

STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

Peace Corps entered Ukraine in 1992 

after Ukrainian President Leonid 

Kravchuk and American President George 

H.W. Bush signed a bilateral agreement 

establishing a Peace Corps program in 

Ukraine. 

Since that time the United States Peace 

Corps has cooperated with numerous 

progressive organizations. American 

Volunteers work and live side by side with 

Ukrainian colleagues for two years sharing 

experiences and developing relationships 

that often last a lifetime. 

Currently, Peace Corps Volunteers in 

Ukraine serve in one of three projects: 

Teaching English as a Foreign Language 

(TEFL), Community Development (CD) 

and Youth Development (YD). 

Approximately 300 volunteers live and work in the smallest villages and some 

of the largest cities of Ukraine. They, along with their Ukrainian partners, find 

new ways to inspire students to excel in learning English, help young people to 

chose healthy lifestyles and help NGOs develop skills in project management and 

design. 

2013 is the 6
th

 year of cooperation between Peace Corps and Berdyansk State 

Pedagogical University. Each volunteer serves the Berdyansk community for two 

years. 

Volunteers have four goals:  

Goal 1: Ukrainian 

secondary school and 

university/college students at 

all levels will develop self-

confidence and empowerment 

through the use of the English 

language.  

Goal 2: Ukrainian teachers 

will provide better English 

language education by utilizing 

innovative techniques and 

applying improved 

conversational skills.  
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Goal 3: Ukrainian English teachers in collaboration with Peace Corps 

Volunteers will enhance and/or produce English language curriculum materials 

for schools and universities.  

Goal 4: Ukrainians in collaboration with Peace Corps Volunteers will take an 

active role in community projects aimed at the betterment of local communities. 

 

Sarah Marble, Peace Corps Volunteer 
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ЖІНКА З ЧОЛОВІЧОЮ ВИТРИМКОЮ 

Студенти БДПУ відвідали лекцію, організовану Академією Української 

преси в партнерстві з Бердянським державним педагогічним 

університетом за підтримки Посольства США в Україні. 

 

… Аудиторія швидко 

заповнилася викладачами та 

студентами різних 

факультетів БДПУ. Усі в 

очікуванні… Через кілька 

хвилин вони побачать її – 

Мирославу (Мімі) Чакарову – 

фотокореспондента та 

кінодокументаліста у 

супроводі з Люком Штеле 

(заступник Прес-аташе 

Посольства США в Україні), 

Олегом Пастуховим (представник Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в 

Україні) та Валерієм Івановим (директор Академії Української Преси). Цій 

хоробрій жінці є що розповісти як досвідченим або майбутнім журналістам, 

так і людям, які не мають відношення до цієї спеціальності. Впродовж 

десяти років вона висвітлює глобальні проблеми, досліджуючи корупцію та 

торгівлю людьми для секс-експлуатації. Особлива увага приділяється її 

повнометражному документальному фільму під назвою «Ціна сексу», який 

журналістка презентувала студентам. Фільм довжиною у десять років… Нам 

вистачило перших десяти хвилин, щоб відчути та зрозуміти болісні 

переживання тих, хто, не підозрюючи про небезпеку, став на слизький та 

жорстокий шлях проституції. 

Після перегляду невеликої частини фільму Мімі Чакарова розповіла про 

нелегкий шлях його «народження». Довгий час вона спілкувалася з 

дівчатами та жінками, яким вдалося повернутися з рабства до рідних місць. 

Не відразу вони «вилили душу» незнайомій людині, але згодом довірилися 

та дозволили знімати 

їх на камеру. Пані 

Мімі вважає, що саме 

довіра є одним з 

головних компонентів 

для справжнього 

журналіста. Вона 

проводила з ними 

багато часу, їздила до 

них у села, щоб краще 

прослідкувати за 



Щорічний бюлетень. 2012 рік 

 39 

життям та поведінкою жінок. При цьому з її вуст не впало ні єдиного 

глумливого або грубого слова, бо вона до глибини душі перейнялася їхніми 

проблемами. За свою професійну діяльність Мімі Чакаровій не раз 

доводилося бути у небезпеці. З її слів ми дізналися, що жінка була «під 

пістолетом та ножем». «Коли я кудись приїжджаю, мене відразу запитують: 

«О Мімі, ти ще жива?», – ділиться з нами пані Чакарова.  

Журналістське розслідування дійсно справа не для слабонервних. Та 

американка Мімі не є такою. Вона справжній, відданий та серйозний 

фотожурналіст, документаліст. ЇЇ головна мета – відкрити очі суспільства на 

проблеми соціуму, досягти справедливості, об‘єктивності у своїх 

матеріалах, фільмах, ідеях… 

Студенти активно дискутували з Мімі Чакаровою, розпитували, як їй 

вдалося назбирати стільки інформації, яким чином вона домоглася інтерв‘ю 

з потерпілими та їхніми клієнтами. Питання були цікавими та актуальними 

(приємно гості було, що із нею переважно спілкувалися грамотною 

англійською мовою). 

Присутні отримали 

знання у цій сфері, 

дізналися, де може 

підстерігати небезпека 

та як себе поводити, 

щоб не стати жертвою 

рабства. Суспільство, 

молодь повинні 

пишатися саме такими 

відважними 

журналістами, що не 

шкодують життя заради істинної правди!  

 

Кристина Корінець, студентка БДПУ, 

кореспондент газети БДПУ 

«Університетського Слова» 
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ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ МОВНОЇ ПРАКТИКИ  

В ГАБРОВСЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

(РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ) 

 

Уже стало доброю 

традицією для студентів-

філологів БДПУ кожного 

року влітку проходити 

мовну практику в 

Республіці Болгарія. Так, 

у серпні 2012 року 

студенти та викладачі 

Інституту філології та 

соціальних комунікацій 

БДПУ мали унікальну 

можливість відвідати та 

насолодитися красою 

Болгарської Старої 

Планини (м. Габрово, 

Республіка Болгарія), ознайомитися з культурою, історією та традиціями 

болгарського народу під час двотижневого стажування з 5 по18 серпня 2012 

року у Технічному університеті м. Габрово. Окрім курсів (після закінчення 

яких усі отримали сертифікати), упродовж двох тижнів студенти та викладачі 

мали насичену культурну програму:  

1 день – коротка екскурсія по м. Габрово та по Технічному університету 

м. Габрово, у якому досвідчені викладачі болгарської мови та літератури 

проводили курси для студентів ІФСК БДПУ; 

2 день – екскурсія до Габрово-Сокольского жіночого монастиря та музею 

під відкритим небом 

«Етер»; 

3 день – екскурсія до 

м. Великотирново та 

країнознавчого музею 

«Арбанаси», 

Дряньовського монастиря 

та печери Бачо Кіро; 

5 день – екскурсія до 

музею освіти ім. 

Апрілова; 

6 день – екскурсія до 

м. Копривщиця та 

Троянівського монастиря; 

7 день – екскурсія до 
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м. Трявна; 

8 день – екскурсія до музею Гумору та сатири; 

10 день – екскурсія на вершину гори Шипка, відвідування Російської 

церкви та міста Казанлик, 

де знаходиться одна з 

найвідоміших фракійських 

гробниць. 

Загалом студенти та 

викладачі отримали 

величезний досвід та 

задоволення від поїздки до 

Болгарії та неперевершені 

враження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва О.В., кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри романо-

германської філології БДПУ 
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ФІЛОЛОГІЯ БЕЗ МЕЖ ТА КОРДОНІВ 

АБО АМЕРИКАНСЬКИЙ МАЙКЛ ДЕННЕР + УКРАЇНСЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР МАНАКІН = ТВОРЧИЙ ТАНДЕМ 

 

Спекотного «семисерпневого» цьогорічного полудня студенти разом із 

викладачами Бердянського державного педагогічного університету 

зібралися у конференц-залі рідного вишу, аби зустрітися із деканом 

факультету журналістики Запорізького національного університету, 

доктором філологічних наук, професором Володимиром Манакіним і гостем 

із США, директором Центру русистики Стетсонського університету (штат 

Флорида), професором Майклом Деннерем. 

Майкл Деннер займається дослідженням творчості Льва Толстого, у його 

доробку близько 10 праць, присвячених російській літературі кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст.. Володимир Манакін тепло представив аудиторії заокеанського 

гостя, як справжнього знавця слов‘янської літератури, відданого 

прихильника життя і творчості Льва Толстого. Американський вчений 

пройшов пішки дорогу від Москви до Державного меморіального і 

природного заповідника Музею-садиби Л. Н. Толстого «Ясна Поляна», 

відстань між якими – 200 кілометрів, і Володимир Манакін пожартував, що 

наступного разу, вони з гостем пройдуть шлях від Запоріжжя до Бердянська 

також пішки. 

Майкл Деннер розповів, що цікавитися російською літературою почав 

ще у студентські роки, коли йому було 18 років. Його вразив твір Л. Н. 

Толстого «Исповедь», який і став поштовхом для подальшого занурення у 

творчість російських письменників. «Це був як постріл в темряві», – 

прокоментував свої спогади пан Деннер. Зараз професор Стетсонського 
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університету майже переклав трактат Льва Миколайовича «Про життя» на 

англійську мову. Завідуючи центром русистики Стетсонського університету, 

Майкл Деннер пишається тим, що американські підлітки звертаються до 

російської класики, яку особисто він вважає прикладом серйозної 

літератури. Професор наголосив на тому, що студенти не тільки вивчають 

слов‘янську філологію, а й здобувають заняття з історії, географії та 

мистецтва Російської імперії. Склад груп звісно відрізняється від кількості 

студентів, які навчаються у вишах України, адже під опікою Майкла 

Деннера знаходиться всього близько тридцяти слухачів курсів. Хоча і цей 

результат він вважає позитивним, адже молодь записується на заняття 

самостійно і з задоволенням «смакує» курси, присвячені, наприклад, роману 

Л. Н. Толстого «Війна і мир». 

Після цікавої бесіди з представником Стетсонського університету, 

виступив Володимир Манакін із презентацією власного доробку – 

навчального посібника «Мова і міжкультурна комунікація». Декан 

факультету журналістики ЗНУ зауважив, що натхнення написати книгу було 

викликане розбіжностями у спілкуванні між людьми з різних куточків 

планети. Володимир Манакін повідомив, що в книзі зроблено акцент на 

стилях комунікації, адже навіть під час презентації однієї новини, в різних 

країнах є відмінності у манері її подачі. В першу чергу, така книга буде 

цікавою студентам філологам і журналістам, хоча і стане у нагоді всім, хто 

стикається у повсякденному житті зі сферою міжнародних контактів. 

Необхідно зауважити, 

що примірники 

навчального 

посібника вже є у 

БДПУ у 

розпорядженні 

викладачів і 

студентів.  

Зустріч пройшла 

тепло, під егідою 

невимушеного 

спілкування, тому 

щиро сподіваємося на 

подальшу співпрацю і 

обмін досвідом. 

 

Ксенія Задворна, кореспондент газети 

БДПУ «Університетське Слово» 
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УКРАЇНА – ТУРЕЧЧИНА БЕРДЯНСЬК – АНТАЛІЯ 

 

Із приєднанням до БДПУ 

Азовського регіонального 

Інституту управління 

Запорізького національного 

технічного університету в 

суто педагогічному переліку 

з‘явилась спеціалізація 

«Менеджмент готельного, 

курортного та туристичного 

сервісу». Відповідна кафедра 

традиційно підбирає об‘єкти 

для практики та стажування 

студентів. Базовими тут 

стають туристичні фірми, готелі, туристичні комплекси, санаторно-курортні 

заклади, екскурсійні бюро, бази відпочинку, пансіонати, дитячі оздоровчі 

табори, інші організації та установи, які відповідають існуючим 

нормативним вимогам. А з 2005 року для студентів магістратури 

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» організовується 

закордонне стажування в туристичних фірмах, готелях Польщі (м. Бєльсько-

Бяла), Туреччини (Анталія), Греції.  

Практика проводиться на основі договірних відносин між БДПУ та 

підприємствами різних форм власності з подальшим працевлаштуванням 

93 % випускників. Міжнародні освітні зв‘язки факультету економіки та 

управління БДПУ формуються згідно з вимогами МОН. З цією метою БДПУ 

уклав відповідні Угоди про співпрацю з зарубіжними університетами та 

організаціями, в тому числі, для вдосконалення навчально-виховного 

процесу студентів спеціальності «Менеджмент організацій і 

адміністрування» (Угода на проведення практики студентів спеціальності 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» зі 

спеціалізацією 

«Менеджмент готельного, 

курортного та 

туристичного сервісу» 

БДПУ в Бюро подорожей 

«Полан Тревел» (м. Бєльско-

Бяла, Польща, 2012-2017 

рр.); Угода на проведення 

практики студентів 

спеціальності 

«Менеджмент організацій і 



Щорічний бюлетень. 2012 рік 

 45 

адміністрування

» зі 

спеціалізацією 

«Менеджмент 

готельного, 

курортного та 

туристичного 

сервісу» БДПУ в 

фірмі «Globus» 

(м. Пщчина, 

Польща, 2012-

2017 рр.); Угода 

на проведення 

практики 

студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» зі 

спеціалізацією «Менеджмент готельного, курортного та туристичного 

сервісу» БДПУ в фірмі «Нева» (м. Анталія, Туреччина, 2012-2017 рр.); Угода 

на проведення практики студентів спеціальності «Менеджмент 

організацій і адміністрування» зі спеціалізацією «Менеджмент готельного, 

курортного та туристичного сервісу» БДПУ в фірмі «JENEL TURIZM» (м. 

Анталія, Туреччина, 2012-2017 рр.); Угода з Педагогічним Колледжем (м. 

Бєльско-Бяла, Польща, 2012-2017 рр.); Угода з Техніко-Гуманітарною 

Академією (м. Бєльско-Бяла, Польща, 2012-2017 рр.).  

Завдяки укладанню вище зазначених угод 37 студентів БДПУ з травня по 

серпень 2012 році проходили закордонну практику в туристичних фірмах 

«JENEL TURIZM», «Нева» (м. Анталія, Туреччина), організовану кафедрою 

менеджменту готельного, 

курортного та туристичного 

сервісу БДПУ. Такого роду 

закордонна практика дає 

змогу студентам, як 

майбутнім фахівцям 

туристичної галузі, 

накопичити безцінний 

досвід роботи у туристичній 

сфері, а також це чудова 

можливість відвідати 

країни, знайти друзів і 

вдосконалити знання з 

іноземних. 

 

Герилів С.М., редактор газети БДПУ 

«Університетське Слово»  
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ІЗ ПОЛЬСЬКОГО ОПОЛЕ ТА АВСТРІЙСЬКОГО ВІДНЯ 

ПОВЕРНУЛИСЬ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ БДПУ 

 

…А якщо конкретніше, 

то саме студенти 

факультету економіки та 

управління разом із своїми 

наставниками вже в цьому 

навчальному році встигли 

побувати спочатку в 

Польщі, де в Вищій Школі 

Управління і Адміністрації 

міста Ополе стали 

учасниками ознайомчого 

семінару. Він розпочався зі 

знайомства з керівництвом 

ВШУіА, зокрема, молоді 

економісти змогли познайомитися з ректором Школи М. Дучмалом. 

Невід‘ємною частиною семінару стали курси польської мови для початківців 

та лекції з історії та культури Польщі, які дали всім учасникам значно ширше 

уявлення про цю колоритну країну. Встигли викладачі та студенти взяти 

участь і в обговоренні такої серйозної теми, як «Економіко-політичні 

досягнення Польщі в ЄС». 

На завершення семінару представники нашого університету підписали з 

ректором Вищої Школи Управління і Адміністрації договір про співпрацю в 

різних сферах науково-освітнього процесів та в культурній діяльності. 

Після плідних відвідин Польщі вишівські економісти вирушили до 

прекрасного Відня, де встигли насолодитися старовинною архітектурою, 

поблукавши історичними вуличками міста... А щоб яскраві моменти 

залишились в пам‘яті надовго, зробили на згадку безліч влучних світлин. 

Поїздка принесла 

кожному не лише багато 

позитивних емоцій, але й 

вагомий вантаж нової та 

цікавої інформації, який вже 

допомагає студентам у 

навчальному процесі… 

 

Юлія Барно, студентка 

БДПУ, корреспондент 

газети БДПУ 

«Університетського Слова»  
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НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ «МАРЛЕН» 

ПРИЙНЯВ УЧАСТЬ У VII INTERNATIONAL BODRUM ORTAKENT-

YAHSI FESTIVAL TURKEY 2012 (ТУРЕЧЧИНА) 

 

У складі делегації на 

Міжнародному фестивалі 

VII International Bodrum 

Ortakent-Yahsi Festival 

Turkey 2012, який 

проходив 8-14 вересня 

2012 року у м. Бодрум 

(Туреччина), були 

викладачі відділення 

хореографії кафедри 

мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання, 

студенти старших курсів 

та молодша група 

ансамблю «МарЛен». 
Бодрум – це улюблене місто творчої еліти Туреччини і його атмосфера 

просто створена для проведення фестивалів, концертів, художніх галерей. 

Паралельно з нашим фестивалем у Бодрумі проходило ще декілька і це було 

масштабним дійством, яке супроводжувалося яскравими костюмованими 

парадами та концертними виступами. 

У фестивалі прийняло участь сім країн світу: Болгарія, Кіпр, Фінляндія, 

Україна, Естонія, Англія та Туреччина. Наш ансамбль був єдиним, хто 

представляв Україну на цьому фестивалі за сім років його існування. Склад 

учасників був представлений дорослими виконавцями віком від 18 до 60 

років.  

Програма фестивалю 

була досить змістовною: 

виступи на різних 

концертних площадках 

курортного міста Бодрум, 

зустріч у мерії для 

привітання учасник ів 

фестивалю та обміну 

подарунками, пізнавальні 

екскурсії, шопінг, 

розважальні заходи (біч-

паті, дискотеки, 

прогулянки на катері, 

турецький хамам, 
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відвідування аква-парку). 

Нами були відвідані 

основні пам‘ятки цього 

курортного міста. По-

перше, Замок Святого 

Петра, який був 

побудований у 15 столітті 

з зеленого граніту. Велика 

кількість цікавих і дивних 

речей зібрана у цьому 

музеї. Вони відносяться до 

різних епох і дули добуті 

як з морського дна, так і з давніх поховань. У замку є музей підводної 

археології, де ми побачили самий старий у світі затонулий корабель 

«Улубурун», золоту печатку цариці Нефертіті, давні манускрипти та багато 

іншого.  

Цікавим місцем є Галікарносский мавзолей. Ця монументальна будова є 

сьомим чудом світу. Мавзолей був побудований карийською царицею у 

середині ІV століття до н.е. 

Вразила також Бодрумська пристань для яхт. Ми також мали можливість 

зробити екскурсію на яхті. Протягом шести годин ми насолоджувалися 

красотами цього чарівного міста, купалися, спілкувалися з англійською 

делегацією, танцювали і навіть мали змогу заказати собі обід. 

Доречи, місто Бодрум – це «тусовочний» курорт Туреччини, його ще 

називають містом «безсонних ночей». І це дійсно так. Ця столиця нічного 

життя всієї країни з рекордною насиченістю барів, нічних клубів, ресторанів 

і дискотек на квадратний метр. По запрошенню організаторів фестивалю, ми 

також відвідали саму масштабну дискотеку в Європі Халікарнас (у давнину 

Бодрум носив назву Галікарнасос). Вражала видовищність, масштабність, 

гостинність, доброзичливість відвідувачів різного віку та національностей.  

Дуже приємними та комфортними були умови проживання: 

фешенебельний готель на 

березі Егейського моря, 

прозора вода бірюзового 

відтінку, вид на грецький 

острів Кос, гостинність і 

стриманість робітників 

готелю.  

Приємно вразила 

організація фестивалю. 

Концертні площадки, 

звук, світло, феєрверки, 

світодіодні екрани, гучні 
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оплески глядачів, доброзичливість інших делегацій надавали нашим 

танцівникам «творчого драйву». Нашу програму глядачі зустрічали завжди 

на біс. Ми навіть стали фаворитами фестивалю і на гала-концерті виступали 

останніми. Було приємно, що мер міста чекав саме нашого виступу і по його 

закінченню вдячно тискав руку нашим дітям. Можливо тому, що вони були 

наймолодшими і виконували досить складну танцювальну програму.  

Результатом нашого фестивального руху можна вважати хороший виступ 

нашої делегації, ознайомлення студентів з танцювальними культурами 

різних народів, нові 

знайомства. Доречи, за 

нашим запрошенням, вже 

26 жовтня 2012 року 

інструктором 

міжнародного рівня Баха 

Барши для студентів 

спеціальності 

«Хореографія» було 

проведено майстер-клас на 

тему «Сучасні тенденції в 

роботі світових фітнес 

центрів». 

 

Мартиненко О.В., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

мистецьких дисциплін та м6тодик їх 

навчання (відділення хореографії) БДПУ 
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МІЖНАРОДНА СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БДПУ 

 

Вашій увазі пропонуємо звіт про видатні результати спортсменів, 

студентів Бердянського 

державного педагогічного 

університету на міжнародних 

спортивних аренах у 

поточному навчальному році. 

Наші студенти досягли 

високих спортивних 

досягнень з таких видів 

спорту як:  

 

Ушу 

Студентка 3-го курсу 

факультету фізичного виховання, Майстер спорту міжнародного класу 

Терещенко Ганна взяла участь у Чемпіонаті світу 2012 року з ушу, який 

проводився у Китаї (м. Хуанишань), де посіла друге та третє місця. У квітні 

2013 року Ганна стала чемпіонкою Європи з традиційного ушу, який 

проводився у м. Бухарест (Румунія). Наразі Ганна готується до Чемпіонату 

світу 2013. 

 

Пауєрліфтинг 

Студент 3-го курсу 

факультету фізичного 

виховання, Майстер 

спорту України 

Потапенко Михайло у 

квітні 2013 року став 

Чемпіоном Європи в 

присіданні, здобув срібло у тязі 

та бронзу в жимі. У підсумку 

Михайло посів друге місце на 

Чемпіонаті Європи, який 

проводився у м. Прага (Чехія). 

Наразі Михайло готується до 

Чемпіонату Світу 2013.  

Вдалим виступом можна 
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вважати четверте місце, студента 5-го курсу факультету фізичного 

виховання, Майстра спорту України Свістунова Володимира на Чемпіонаті 

Світу з пауєрліфтингу, який проходив у Пуерто-Ріко (м. Агуаділья), за 

результатами цих змагань Володимир був відібраний до Всесвітніх Ігор 

2013 року. 

 

Спортивна аеробіка 

Студентка 5-го курсу 

факультету фізичного 

виховання, Майстер спорту 

України Жовновата Оксана 

взяла участь у Чемпіонаті світу 

2012 року зі спортивної 

аеробіки, який проводився у 

Болгарії (м. Софія), де посіла 

10 місце у двох номінаціях. 

Наразі Оксана працює 

тренером у дитячій юнацькій 

спортивній школі та готується 

до Чемпіонату Європи. 

 

Також хотілось відзначити спортивну міжнародну діяльність працівників 

Бердянського державного педагогічного університету: 

Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, майстер спорту 

України, Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної 

культури та спорту України Котенджи Леонід Валентинович у червні 

2012 року на Чемпіонаті Європи з 

паурліфтингу був задіяний в організації 

та суддівстві змагань, який проводився в 

м. Маріуполь. Леонід Валентинович 

підготував студента факультету 

фізичного виховання Потапенка 

Михайла до Чемпіонату Європи 2013 

року з пауєрліфтингу серед юніорів, 

який проводився у м. Прага (Чехія), де 

Михайло посів друге місце. Наразі 

Леонід Валентинович продовжує 

готувати спортсменів БДПУ до 

міжнародних змагань. 

Старший викладач кафедри теорії та 

методики фізичного виховання, Майстер 

спорту України, суддя національної 

категорії Літус Руслан Іванович був 
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задіяний в організації та проведенні Чемпіонату Європи з паурліфтингу, 

який проводився в місті Маріуполі в червні 2012 року.  

Також Руслан Іванович взяв участь у Чемпіонаті Світу з важкої атлетики 

серед майстрів, який проводився у вересні 2012 року в місті Львові, в якості 

судді змагань та тренера. Його вихованець, Картамишев Виталий, на цих 

змаганнях став бронзовим призером Чемпіонату Світу 2012 року.  

Також варто відзначити, що не тільки викладачі беруть участь в 

організації міжнародних змагань, а й студенти БДПУ. Так, в проведенні 

Чемпіонату Європи з паурліфтингу, який проходив в місті Маріуполі, були 

задіяні студенти БДПУ: Михайло Потапенко, Олександр Шитик та Ярослав 

Малько.  

Голова спортивного 

клубу Бердянського 

державного педагогічного 

університету Пономаренко 

Кирило Сергійович з травня 

по вересень 2012 року брав 

участь в суддівстві змагань з 

пляжного волейболу 

міжнародного чемпіонату 

«Кенгуру».  

Отже, минулий рік став 

успішним для наших 

спортсменів та викладачів-

тренерів, які здобули високих спортивних результатів та визнання на 

міжнародних аренах. 

Ми пишаємось нашими студентами-спортсменами та викладачами 

БДПУ, та бажаємо їм успіхів та перемог. 
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ПРИЙОМ ІНОЗЕМЦІВ 
 

У 2012 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 91 фахівець та студент 

з 15 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, 2010 – 100 і 17, 2011 – 109 і 

12.  
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Динаміка візитів іноземних викладачів та студентів до БДПУ за 2012 рік 

представлена у таблиці: 

 

Назва 

країни 

Відряджуюча 

організація 

Кількість 

осіб 

Мета перебування на 

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

 

Білорусія 

Інститут 

фізичної 

культури 

м. Гомеля 

10  

Міжнародні змагання 

з баскетболу серед 

жіночих команд на 

Кубок ректора БДПІ 

ім. П.Д. Осипенко, 

професора 

Лізогуба Ю.М. 

06.09.12-

09.09.12 

Білорусь 

Гомельський 

державний 

університет 

ім. Франциска 

Скорини 

1  

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Що водить сонце й 

зорні стелі: поетика 

любові в художній 

літературі». 

19.09.12-

23.09.12 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

1 1 

Викладання 

болгарської 

літератури та 

методики її навчання. 

15.10.07-

01.07.12 

Болгарія AIESEC 1  
Соціальний проект 

«Шлях дітей». 

12.12.11-

31.01.12 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

2 2 

Семінари та майстер 

класи з болгарського 

народного танцю. 

12.09.12-

30.06.13 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

1 1 

Викладання 

болгарської 

літератури та 

методики її навчання. 

31.08.12-

16.06.13 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

4  

Участь у роботі журі 

ІІ етапу 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з 

болгарської мови та 

25.04.12-

27.04.12 
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літератури. 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

3  

Участь у роботі 

Міжнародного 

науково-методичного 

семінару з болгарської 

мови, літератури, 

культури та історії. 

17.05.12-

18.05.12 

Болгарія 

Пловдивський 

університет 

ім. Паісія 

Хилендарського 

1 1 

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції молодих 

учених «Мова і 

соціум: 

етнокультурний 

аспект». 

27.09.12-

28.09.12 

Бразилія AIESEC 1  
Соціальний проект 

«Шлях дітей». 

12.12.11-

31.01.12 

Греція 

Aristotle 

University of 

Thessaloniki 

1  

Участь міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів». 

07.06.12-

08.06.12 

Казахстан 

Казахський 

національний 

університет 

1  

Участь міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів». 

07.06.12-

08.06.12 

Китай AIESEC 3  

Участь у проектах 

«Host family» «Chinese 

school in Berdyansk». 

01.02.12-

20.02.12 

Мексика 

Заслужений 

автономний 

університет 

м. Пуебла 

1 1 

Наукові консультації з 

розробки програмного 

забезпечення. 

29.08.12-

08.09.12 

Німеччина 

Німецьке 

товариство 

«Фройндашфт» 

2  
Зустріч з викладачами 

та студентами. 

12.06.12-

14.06.12 

Німеччина Au-Pair 1  

Круглий стіл з 

програм обміну та 

стажування і навчання 

студентів за кордоном 

(програми Au-Pair). 

13.06.12-

13.07.12 

Німеччина 
Університет 

Фрідріха-
1 1 

Зустріч з 

керівництвом, 

20.08.12-

21.08.12 
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Александра обговорення 

подальшої співпраці. 

Німеччина 

Дормштадтський 

технічний 

університет 
1  

Цикл лекцій 

«Принципи роботи 

джерел когерентного 

опромінення на 

електричних пучках» 

для студентів 

Інституту фізико-

математичної і 

технологічної освіти 

БДПУ. 

02.10.12-

10.10.12 

Німеччина Інститут ім. Ґете 1  

Мовне 

консультування 

студентів, проектна 

діяльність. 

10.11.12-

01.06.13 

Польща 
Вища медична 

школа 
2  

Участь міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів». 

07.06.12-

08.06.12 

Польща 

Державна вища 

школа ім. Папи 

Римського Іоана 

Павла ІІ в Бялій 

Підлясці 

1  

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Що водить сонце й 

зорні стелі: поетика 

любові в художній 

літературі». 

19.09.12-

23.09.12 

Польща 
Силезький 

університет 
1  

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Що водить сонце й 

зорні стелі: поетика 

любові в художній 

літературі». 

19.09.12-

23.09.12 

Польща 

Університет 

Марії 

Склодовської-

Кюрі у Любліні 

1  

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Що водить сонце й 

зорні стелі: поетика 

любові в художній 

літературі». 

19.09.12-

23.09.12 

Росія 

Таганрозький 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім. А.П. Чехова 

10 10 

Участь в Днях науки 

Бердянського 

державного 

педагогічного 

університету 18 квітня 

2012 рік. 

17.04.12-

18.04.12 
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Росія 

Санкт-

Петербурзький 

державний 

університет 

1  

Участь у роботі 

Міжнародного 

науково-методичного 

семінару з болгарської 

мови, літератури, 

культури та історії. 

17.05.12-

18.05.12 

Росія 

«Динамо»–

(Курськ-1) 

 

«Динамо»–

(Курськ-2) 

16  

Міжнародні змагання 

з баскетболу серед 

жіночих команд на 

Кубок ректора БДПІ 

ім. П.Д.Осипенко, 

професора Лізогуба 

Ю.М. 

06.09.12-

09.09.12 

Росія 

Новосибірський 

державний 

технічний 

університет 

1  

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Що водить сонце й 

зорні стелі: поетика 

любові в художній 

літературі». 

19.09.12-

23.09.12 

Росія 

Воронезький 

державний 

університет 

1  

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Що водить сонце й 

зорні стелі: поетика 

любові в художній 

літературі». 

19.09.12-

23.09.12 

Росія 

Мордовський 

державний 

університет 

ім. М.П. Огарьова 

2  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції молодих 

учених «Мова і 

соціум: 

етнокультурний 

аспект». 

27.09.12-

28.09.12 

Росія 

Воронезький 

державний 

університет 

1 1 

Участь у Бердянській 

сесії I Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Придніпровські 

соціально-гуманітарні 

читання». 

21.09.12-

23.09.12 

Росія 

Невинномиський 

державний 

гуманітарно-

технічний 

інститут 

2 2 
Поновлення договору 

про співробітництво. 

02.10.12-

05.12.12 

Росія 

Московський 

НДІСГ 

«Немчіновка» 

1  

Презентація книги 

професора, доктора 

біологічних наук 

17.12.12-

19.12.12 
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Владимира Портянко 

«Степь как она есть. 

Бердянская коса». 

Словаччина 

Економічний 

університет 

Братислави 

2  

Участь міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів». 

07.06.12-

08.06.12 

США 
Корпус Миру 

США в Україні 
1 1 

Читання лекцій, 

проведення 

практичних занять, 

клубна робота зі 

студентами, суспільна 

робота з молоддю. 

2011-2013 

США 

Центр русистики 

Стетсонський 

університет 

1  

Проведення наукового 

семінару 

«Technological 

approaches to education 

in humanities and 

language». 

07.08.12-

09.08.12 

США 
Корпус Миру 

США в Україні 
4 4 

ІV Міжнародний 

науково-практичний 

семінар «Творчі 

підходи та методи у 

викладанні іноземних 

мов». 

30.10.12-

31.10.12 

США 

Академія 

Української 

преси 

за підтримки 

Посольства 

США в Україні 

2  

Публічна лекція, 

презентація 

повнометражного 

документального 

фільму. 

13.12.12 

Туреччина 

Стамбульський 

Університет 

Айдин 

1  

Зустріч зі студентами, 

магістрантами і 

аспірантами Інституту 

філології і соціальних 

комунікацій БДПУ з 

метою обговорення 

питань системи освіти 

і професійної 

підготовки педагогів у 

Туреччині та Україні. 

11.09.12-

12.09.12 

Туреччина 

Sports 

Internataonal 

Centre 

1  

Проведення майстер 

класу на тему 

«Сучасні тенденції в 

20.10.12-

26.10.12 
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роботі світових фітнес 

центрів» для студентів 

1-4 курсів 

спеціальності 

«Хореографія». 

Угорщина 
University of 

Debrecen 
1  

Участь міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів». 

07.06.12-

08.06.12 

Франція 

Міжнародного 

товариства 

ендобіогенетичної 

медицини й 

інтегральної 

фізіології 

1  

Зустріч Кристіана 

Булона, французького 

експерта і викладача з 

БАД і натуральних 

продуктів, члена 

міжнародного 

товариства 

ендобіогенетичної 

медицини й 

інтегральної 

фізіології, з 

викладачами 

університету та 

мешканцями міста 

відбулася на базі 

БДПУ. 

28.05.12 

15  91 25   
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Невід‘ємною частиною міжнародної співпраці є проведення на базі 

БДПУ міжнародних конференцій, форумі, семінарів, а віднедавна ще й 

міжнародних онлайн конференцій. В 2012 році на базі БДПУ було 

організовано та проведено наступні міжнародні заходи:  

 

МЕКСИКАНСЬКО–УКРАЇНСЬКА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ  

«ЖІНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПИСЬМА» 

Бердянський державний педагогічний 

університет продовжує активно розвивати 

співробітництво із Заслуженим автономним 

університетом м. Пуебла (Мексика). 

Напередодні свята 8 Березня відбулася 

Перша міжнародна мексикансько-українська 

онлайн конференція «Жінки крізь призму 

письма», під час якої у віртуальному просторі 

зустрілися науковці із центрів гендерних 

досліджень обох університетів. У середу, 7 

березня, о 17.00, у конференц-залі БДПУ 

зібралися викладачі і студенти, яким було 

цікаво поспілкуватися з мексиканськими 

партнерами стосовно питань гендерної 

рівності в сучасному суспільстві. Із вітальним 

словом від імені університету Пуебла 

виступив доктор Алехандро Пальма Кастро, 

директор факультету філології, від імені БДПУ – професор Вікторія Зарва, 

ректор університету, та професор Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності.  

Протягом конференції науковці прослухали чотири доповіді. Доцент 

Марта Варикаша, директор Центру гендерних досліджень БДПУ, 

зупинилася на питанні 

репрезентації образу жінки в 

щоденниках чоловіків доби 

Модерну – В. Винниченка, 

Ф. Кафки, В. Гомбровича. 

Доцент Софія Філоненко 

виголосила доповідь на тему: 

«Марш порожніх каструль 

або свято споживачів 

гламуру? День 8 Березня в 

сучасній українській 

літературі», у якій висвітлила 
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мотив святкування Міжнародного жіночого дня в есе Людмили Таран і Лади 

Лузіної. Мексиканські партнери також представили дві доповіді: доктор 

Марікармен Гарсія Агілар, директор Гендерного центру університету м. 

Пуебла, розповіла про здобутки і перспективи гендерних досліджень у 

своєму закладі, а доктор Алісія Рамірес Альварес розкрила провідні етапи 

розвитку жіночої літератури в Мексиці.  

Протягом конференції відбулася цікава і змістовна дискусія, яка 

стосувалася питань філології, культурології, а також гендерних ролей і 

стереотипів у мексиканському та українському суспільстві. На завершення 

конференції партнери підготували сюрпризи – творчі виступи. 

Мексиканська студентка 

Одрі Бустос, яка 

представляє альтернативну 

течію в музиці, виконала 

композицію в стилі реп 

іспанською мовою, а 

студентка БДПУ Вікторія 

Лутчак заспівала чудову 

українську пісню «Мамина 

сорочка».  

Конференція відбулася завдяки зусиллям багатьох людей. Насамперед, 

це доктори Вікторія і Феліпе Перез із університету м. Пуебла, які 

забезпечували переклад доповідей і технічну підтримку, а з боку БДПУ – це 

доцент Віталій Межуєв, завідувач кафедри комп‘ютерних систем та мереж. 

Перша онлайн конференція сприяла не тільки розвитку гендерних 

досліджень, накресленню їх перспектив і стратегій, але і зближенню 

наукових горизонтів учених обох країн, кращому пізнанню обох культур.  

 

Філоненко С.О., кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри зарубіжної 

літератури та теорії літератури БДПУ 

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З 

БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ ТА ІСТОРІЇ 

Кожної весни, в кінці навчального року в Інституті філології та 

соціальних комунікацій БДПУ збираються викладачі-болгаристи для того, 

щоб підвести певні підсумки своєї нелегкої роботи, окреслити коло 

перспектив та обговорити актуальні проблеми викладання болгарської мови 

та літератури. Цього року з ініціативи доцента кафедри загального 

мовознавства та слов‘янської філології Страшиміра Цанова семінар вийшов 

на новий, якісний рівень – з обласного до міжнародного! 
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За підтримки ректорату Бердянського 

державного педагогічного університету, 

спільно з Запорізьким обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти, 

Шуменським університетом імені Єпископа 

Костянтина Пре славського ця ініціатива 

втілилася у життя, і 17-18 травня 2012 року 

було проведено Міжнародний науково-

методичний семінар з болгарської мови, 

літератури, культури та історії. 

Натхненна та кропітка праця 

педагогічного колективу Інституту філології 

та соціальних комунікацій сприяла 

постійному розвитку та зміцненню наукових 

зв‘язків між навчальними закладами та 

надає можливість болгаристам 

обговорювати проблеми з мовознавства, філології, історії, фольклористики 

із науковцями різних держав. Тому представники України, Республіки 

Болгарії, Російської Федерації, Сербії і навіть Італії взяли участь у цьому 

визначному науковому форумі. 

17 травня відбулося пленарне засідання семінару. Учасників та гостей 

тепло привітали проректор з наукової роботи, д. пед. н., проф. І. Т. Богданов, 

координатор з міжнародної діяльності БДПУ, д. іст. н., проф. І. І. Лиман, 

директор Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, д. філ. н., 

проф. О. Д. Харлан, заступник директора з наукової роботи та міжнародної 

діяльності Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, к. філ. н., 

доц. С. О. Філоненко, викладач Пловдивського університету імені Паісія 

Хилендарського Джельова Антоанета, завідувач кафедри загального 

мовознавства та слов‘янської філології Інституту філології та соціальних 

комунікацій БДПУ, к. філ. н., доц. А. М. Сердюк. 

Наступний день наукового семінару (18 травня) відзначився 

презентацією збірника «Болгарський фольклор Північного Приазов‘я», 

укладачем якого виступив старший викладач кафедри загального 

мовознавства та слов‘янської філології О. Б. Червенко. У збірнику вміщено 

польові записи різних жанрів болгарського фольклору, що побутують в 

Бердянському, Приазовському та Приморському районах Запорізької 

області України. Також до наукової праці додається музичний диск, який 

стане у нагоді при вивченні болгарської мови та фольклору. Презентабельне 

видання розраховано на філологів-болгаристів та славістів, фольклористів, 

етнологів, етномузикознавців, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто 

цікавиться фольклором. 
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Також студентка 

Санкт-Петербурзького 

державного 

університету Балашевич 

Д. Д. представила 

посібник «Болгарська 

мова» Іванової О. Ю., 

Шанової З. К., 

Димитрової Д. Ця 

наукова праця 

розрахована для усіх, 

хто хоче вивчити 

болгарську мову – в 

групі або самостійно. У підручнику вміщено багатий матеріал, веселі жарти, 

афоризми, мудрі прислів‘я та приказки. 

Зустрічі в Інституті філології та соціальних комунікацій БДПУ вчених та 

викладачів із різних країн з обширними колами наукових інтересів 

беззаперечно підтверджує той факт, що Бердянськ поступово набуває 

статусу поважного центру болгаристики в Україні. 

 

Нікішина Т.І., асистент кафедри 

загального мовознавства та слов’янської 

філології БДПУ 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЩО ВОДИТЬ 

СОНЦЕ Й ЗОРНІ СТЕЛІ: ПОЕТИКА ЛЮБОВІ В ХУДОЖНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ» 

Міжнародна наукова конференція «Що 

водить сонце й зорні стелі»: поетика любові в 

художній літературі» проводилася 20-

21 вересня 2012 року на базі Інституту 

філології та соціальних комунікацій 

Бердянського державного педагогічного 

університету спільно з Інститутом літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом 

філології Київського національного 

університету ім. Т. Г. Шевченка, Центром 

гендерних досліджень Бердянського 

державного педагогічного університету. 

У конференції взяли участь 202 учасники, 

серед яких були представники 8 зарубіжних 

країн. Обговорити проблеми літератури і 

повсякдення виявили бажання філологи з 
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Польщі, Білорусі та Російської Федерації, а в заочній формі – також із 

Грузії, Сербії, Франції, Албанії (вони представили стендові доповіді). До 

участі в конференції зголосилося близько 30 докторів наук, які представили 

провідні наукові й вищі навчальні заклади України та зарубіжжя. Серед них 

– авторитетні науковці: професори Анатолій Ткаченко, Юрій Пелешенко, 

Тетяна Михед, Ярослав Поліщук (Київ), Любов Хавкіна (Харків), Фелікс 

Штейнбук (Ялта), Оксана Філатова (Миколаїв), Іван Штейнер (Гомель, 

Білорусь), Олександр Єременко (Луганськ) та інші. 

На конференції працювало десять секцій, присвячених відображенню 

любовної тематики у творах різних періодів, стилів і жанрів, метафізиці та 

аксіології кохання, його відтінкам, традиційним образам закоханих у 

літературі, гендерним та релігійним аспектам любовної теми. 

Учасники конференції та студенти зустрілися з письменницею, 

культурологом і журналісткою Людмилою Василівною Таран (Київ). 

Відбулася виставка наукового доробку викладачів ІФСК БДПУ. Проведена 

презентація нової наукової, методичної та навчальної літератури з 

актуальних проблем філології.  

 

Харлан О. Д., доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту філології 

та соціальних комунікацій БДПУ 
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ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

«МОВА І СОЦІУМ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ» 

27-28 вересня 2012року в Інституті 

філології та соціальних комунікацій БДПУ 

проходила ІІ Міжнародна наукова 

конференція молодих учених «Мова і 

соціум: етнокультурний аспект».  

Організатори – Запорізький 

національний університет, Шуменський 

університет імені Костянтина 

Преславського (Республіка Болгарія), 

Національний дослідницький Мордовський 

державний університет ім. М. П. Огарьова 

(Російська Федерація), кафедра загального 

мовознавства та слов‘янської філології 

Інституту філології та соціальних 

комунікацій БДПУ. 

На пленарному засіданні конференції з 

вітальними словами виступили: проректор з 

навчальної роботи БДПУ І. Т. Богданов, проректор з міжнародної діяльності 

БДПУ І. І. Лиман, директор Інституту філології та соціальних комунікацій 

О. Д. Харлан, заступник директора з наукової роботи та міжнародної 

діяльності Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ 

С. О. Філоненко, завідувач кафедри лінгвістики та міжкультурних 

комунікацій Національного дослідницького Мордовського державного 

університету ім. М. П. Огарьова (Російська Федерація) Л. М. Лемайкіна, 

викладач Пловдивського університету ім. Паісія Хилендарського 

(Республіка Болгарія) А. С. Джельова, завідувач кафедри загального 

мовознавства та слов‘янської філології А. М. Сердюк. 

Цікаві та різнопланові доповіді молодих науковців Олени Загаріної 

(Саранськ, Мордовія, Росія), Тетяни Алексахіної (Суми), Анастасії Нікітіної 

(Маріуполь), Наталії Пискун (Бердянськ), Тетяни Нікішиної (Бердянськ) 

стали гармонійним продовженням роботи пленарного засідання. 

У рамках конференції проходило засідання круглого столу, присвячене 

155-й річниці з дня народження Фердинанда де Соссюра, а також тематичні 

секції «Літератури світу у їх перспективі», «Соціологічний аспект вивчення 

мовних одиниць», «Текст і дискурс: художній, науковий, публіцистичний», 

«Соціопсихоетнолінгвістичні тенденції в сучасних дослідженнях», «Сучасні 

технології викладання філологічних дисциплін», «Слов‘янські мови у їхній 

специфіці та взаємодії», «Актуальні проблеми болгари стики», «Переклад: 

статус, проблеми, аспекти», «Схід і Захід: міжкультурні комунікації. 

Славістика в умовах глобалізації», «Мова ЗМІ у соціокультурному 
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просторі», на яких обговорювалися актуальні питання лінгвістики, 

методики, соціальних комунікацій та літературознавства на матеріалі різних 

мов. 

На завершення відбулося розширене засідання кафедри загального 

мовозна вства та слов‘янської філології БДПУ та кафедри лінгвістики та 

міжкультурних комунікацій Мордовського державного університету 

ім. М. П. Огарьова, на якому підбивались підсумки співробітництва кафедр, 

окреслювались перспективи подальшої співпраці, в рамках якої найближчим 

етапом є організація т а проведення Міжнародної інтернет-конференції 

«Межкультурная коммуникация в современном обществе». 

 

Нікішина Т.І., асистент кафедри загального 

мовознавства та 

слов’янської 

філології БДПУ 
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IV МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ТВОРЧІ ПІДХОДИ 

ТА МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ» 

30-31 жовтня 2012 року кафедрою 

іноземних мов (завідувач − доцент Олена 

Ярова) Інституту філології та соціальних 

комунікацій Бердянського державного 

педагогічного університету (директор − 

професор Ольга Харлан) було проведено ІV 

Міжнародний науково-практичний семінар з 

питань використання інтерактивних 

технологій у навчальному процесі з іноземних 

мов. 

Семінар-тренінг відбувся за участю 

волонтерів Корпусу Миру (США) в Україні 

Сари Марбл, Пола Рейнолдса, Кері Маріно, 

Сінден Амроуз, Логана Бреннана, Шенон 

О‘Брайен, які працюють викладачами та 

учителями навчальних закладів в містах 

України. 

Метою міжнародний семінару-тренінгу є створення атмосфери реального 

спілкування іноземною (англійською) мовою, обмін досвідом з методики 

викладання іноземних мов, 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 вишів та учителів загальноосвітніх шкіл 

нашого міста.  

У програму круглого столу семінару включено для обговорення питання, 

пов‘язані з вивченням іноземної мови засобами інформаційно-

комунікаційних технологій, альтернативними видами навчальної діяльності 

на уроці, прискореним вивченням іноземної мови, формуванням компетенції 

учнів у письмі як одному з найбільш складних видів мовленнєвої діяльності, 

використанням ігрових технологій тощо. Під час міжнародного семінару-

тренінгу було проведено презентацію нової методичної та навчальної 

літератури з актуальних проблем методики викладання іноземних мов. 

У семінарі-тренінгу взяли участь учителі міста, викладачі університету, а 

також майбутні вчителі іноземних мов – студенти Інституту філології та 

соціальних комунікацій (загальна кількість – 120 учасників). 

 

Ярова О.Б., кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри іноземних мов 

БДПУ 
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МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА ОНЛАЙН КОНФЕРЕЦІЯ 

«ІНКЛЮЗІЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ОСВІТИ» 

12 грудня 2012 року, в рамках співробітництва Бердянського державного 

педагогічного університету та Таганрозького державного педагогічного 

інституту ім. А. П. Чехова в конференц-залі БДПУ відбулася Міжнародна 

студентська відео-конференція «Інклюзія в теорії та практиці освіти» 

(інклюзія – процес реального включення інвалідів в активне суспільне 

життя). 

З вітальним словом звернулися ректор 

БДПУ, професор Вікторія Зарва, ректор 

ТДПІ ім. А. П. Чехова, професор Ірина 

Голубєва, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ, професор Ігор Лиман та 

проректор з наукової роботи ТДПІ 

ім. А. П. Чехова, професор Олександр 

Федоров. У конференції взяли участь 

викладачі та студенти Бердянського 

державного педагогічного університету і Таганрозького державного 

педагогічного інституту ім. А. П. Чехова, а також педагоги-практики та 

психологи спеціалізованих медико-психологічних центрів. 

Згодом були заслухані доповіді студентів другого курсу факультету 

педагогіки та методики початкової освіти ТДПІ ім. А. П. Чехова, в яких 

були висвітлені сучасні технології, що використовуються в професійній 

підготовці майбутнього педагога (лінійний алгоритм соціалізації, 

електронне видання e-book «Казки та ігри для дітей та дорослих», «інтелект-

картки»), під керівництвом доцента кафедри педагогіки початкової освіти 

ТДПІ ім. А. П. Чехова Ганни Віневської. З нашого боку з доповіддю 

«Підготовка соціального педагога до роботи в інклюзивній школі» 

виступила доцент кафедри соціальної педагогіки БДПУ Наталя Захарова. 
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Студентка п‘ятого курсу Інституту соціально-

педагогічної та корекційної освіти БДПУ Юлія 

Сиса представила соціально-педагогічну програму 

з формування толерантного ставлення до дітей з 

особливими потребами в умовах інклюзивної 

школи. Учасники відео-конференції мали змогу 

задати питання доповідачам та провідним 

спеціалістам. 

 Розвиток інклюзивного навчання – процес 

складний, багатогранний, який потребує 

створення відповідного освітнього середовища, 

забезпечення науково-методичного супроводу, 

створення навчальних програм. Учасники 

телемосту висловили найщиріші побажання щодо 

подальшої співпраці. 

 

Тургенєва А.О.,старший викладач, 

Величко О.М., ассистент кафедри 

соціальної педагогіки БДПУ 
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«МІЖНАРОДНІ ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ: ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЛЯ В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ» 

 

Колектив кафедри дошкільної 

освіти Інституту соціально-

педагогічної та корекційної освіти 

продовжує наукові зв‘язки з колегами 

з різних країн Європи. Так, у вересні 

цього року викладачі кафедри видали 

збірник наукових праць «Міжнародні 

педагогічні студії: проблеми дошкілля 

в сучасному світі». До реалізації цього 

міжнародного проекту бердянські 

науковці запросили своїх колег з 

України, Росії, Білорусії, Польщі, 

Угорщини, Румунії. Нам приємно, що 

на наше запрошення відгукнулися 

відомі науковці: професор психології 

Я. Л. Коломинський із Мінська, 

професори Н. Ф. Віноградова, 

Е. О. Дубровська, С. О. Козлова з 

Москви й найбільш авторитетні в 

галузі дошкільної освіти вітчизняні 

вчені-професори Г. В. Бєлєнька, Е. С. Вільчковський, Н. В. Гавриш, 

В. У. Кузьменко, С. О. Ладивір, Т. О. Піроженко та інші. Зазначимо, що 

кафедру дошкільної освіти з цими науковцями пов‘язує багаторічне та 

плідне співробітництво. 

До збірника ввійшли статті, які розкривають актуальні напрямки 

виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку. Аналіз поданого 

матеріалу свідчить про єдність поглядів щодо розвитку сучасного дошкілля, 

а також про своєрідність вирішення цих проблем в різних країнах. Видання 

таких збірників, як «Міжнародні студії», на нашу думку, сприятиме 

сумісному вирішенню актуальних проблем дошкільної освіти. 

Ініціатором і науковим редактором цього видання є доцент кафедри 

дошкільної освіти ІСПКО Ірина Гереєвна Улюкаєва, а присвячене воно 

ювілею Бердянського державного педагогічного університету. 

 

Єськова Т.Л., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дошкільної освіти 
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ПОКАЗНИКИ РЕЙТИНГУ  

РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ І КАФЕДР БДПУ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗА РІК  

 

№ 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. Участь в Міжнародних літніх школах. 20 балів 

4. 

Подання на міжнародний індивідуальний грант 

(Враховуються лише подання, попередньо зафіксовані в 

міжнародному відділі). 

4 бали 

5. 

Подання на міжнародний колективний грант (Враховуються 

лише подання, попередньо зафіксовані в міжнародному 

відділі). 

по 2 кожному  

аппліканту 

6. Патент на винахід міжнародного рівня. 80 балів 

7. 
Підписання договору про співробітництво з вищим 

навчальним закладом чи науковою установою іншої країни. 
20 балів 

8. 

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 

9. 
Запрошення іноземного фахівця для роботи чи стажування у 

БДПУ. 
від 20 до 40 балів 

10. Прийом іноземних викладачів, науковців та студентів. від 5 до 7 балів 

11. Організація та проведення міжнародної конференції. від 30 до 40 балів 

12. 
Організація презентації чи іншого заходу разом з іноземними 

гостями. 
8 балів 

13. 
Очна участь у міжнародній конференції на території 

України. 

7 балів 

 

14. 
Заочна участь у міжнародній конференції на території 

України. 

 

4 бали 
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15. 

Поїздка за кордон: 

– країни СНД: 

– для знайомства з історією, культурою, традиціями та 

системою освіти країни;  

– для участі в конференції; 

(заочна участь в конференції); 

– для роботи в бібліотеках; 

– для стажування; 

– для навчання; 

– для викладання. 

 

– інші країни: 

– для знайомства з історією, культурою, традиціями та 

системою освіти країни;  

– для участі в конференції; 

(заочна участь в конференції); 

– для роботи в бібліотеках; 

– для стажування; 

– для навчання; 

– для викладання. 

 

 

7 балів 

 

10 балів 

5 балів 

15 балів 

30 балів 

40 балів 

50 балів 

 

 

10 балів 

 

15 балів 

8 балів 

20 балів 

35 балів 

45 балів 

55 балів 

16. Публікація монографії або підручника за кордоном. 80 балів 

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

18. 

Публікації статті у закордонному виданні: 

– у виданні країн СНД; 

– у виданні інших країн. 

 

8 балів 

10 балів 

19. 

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 

20. 
Керівництво студентом, який опублікував книгу спільно із 

іноземним фахівцем або книгу як спільне видання БДПУ та 
30 балів 



Щорічний бюлетень. 2012 рік 

 73 

іноземного ВНЗ. 

21. 

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 

22. 

Одержання сертифікату TOEFL, GMAT, IELTS, TOEIC, 

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

ZMP, ZOP про володіння іноземною мовою. 

20 балів 

23. 
Керівництво участю студента в міжнародних волонтерських 

проектах на території України. 
4 бали 

24. Участь у редакційній колегії іноземних видань.  15 балів 

25. Участь у програмному комітеті Міжнародної конференції.  15 балів 

26. Членство у міжнародній асоціації. 5 балів  

27. 
Інші види міжнародної діяльності оцінюються комісією за 

поданим матеріалом. 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ КАФЕДР БДПУ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ЗА 2012 РІК  
 

(Складено згідно звітів, наданих до 27.12.2012 заступниками директорів 

інститутів і деканів факультетів БДПУ) 
 

 Структурний підрозділ 
Кількість 

балів 

1.  Кафедра інформатики та програмної інженерії 1103 

2.  Кафедра історії України 1048 

3.  
Кафедра загального мовознавства та слов‘янської 

філології 
989 

4.  Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури 722 

5.  Кафедра української літератури та компаративістики 463 

6.  
Кафедра української мови та методики викладання 

фахових дисциплін 
436 

7.  Кафедра філологічних дисциплін 388 

8.  
Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання 
387 

9.  Кафедра іноземних мов 341 

10.  Кафедра романо-германської філології 340 

11.  
Кафедра методики викладання фізико-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій у навчанні 
339 

12.  Кафедра дошкільної освіти 255 

13.  
Кафедра менеджменту готельного, курортного та 

туристичного сервісу 
246 

14.  
Кафедра комп‘ютерні технології в управлінні та 

навчанні 
238 

15.  Кафедра соціальних комунікацій 235 

16.  Кафедра економіки підприємства та економічної теорії 223 

17.  

Кафедра педагогіки вищої школи, управління 

навчальним закладом та методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

211 

18.  Кафедра економічної кібернетики і фінансів 191 

19.  Кафедра математики 187 

20.  Кафедра психології 181 

21.  Кафедра початкової освіти 178 
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22.  Кафедра теорії та методики фізичного виховання 167 

23.  Кафедра педагогіки 166 

24.  
Кафедра теорії та методики технологічної та 

професійної освіти 
133 

25.  Кафедра біології, екології і безпеки життєдіяльності 118 

26.  Кафедра соціальної педагогіки 116 

27.  Кафедра основ здоров‘я та фізичної реабілітації 111 

28.  Кафедра політології та правознавства 106 

29.  Кафедра технічних дисциплін 104 

30.  
Кафедра фундаментальних та інженерно-педагогічних 

дисциплін 
94 

31.  Кафедра фізики 62 

32.  Кафедра професійної освіти 56 

33.  Кафедра філософії та всесвітньої історії 28 

34.  Кафедра прикладної психології та логопедії 23 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ БДПУ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ЗА 2012 РІК
1
 

 

(Складено згідно звітів, наданих до 27.12.2012 заступниками директорів 

інститутів і деканів факультетів БДПУ) 
 

                                                           
1
 Викладачі, прізвища яких не увійшли до таблиці, згідно зі звітами кафедр БДПУ набрали 

0 балів за «Показниками рейтингу результатів роботи з міжнародного співробітництва за рік 

викладачів і кафедр». 

ПІП Кафедра Бали 

Межуєв Віталій Іванович 
Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
1043 

Лиман Ігор Ігорович Кафедра історії України 441 

Константінова Вікторія 

Миколаївна 
Кафедра історії України 421 

Зарва Вікторія Анатоліївна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
347 

Сердюк Алла Михайлівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
270 

Сєнічева Ольга Анатоліївна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
189 

Казачковська Галина 

Володимирівна 

Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
166 

Сосницька Наталя 

Леонідівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

163 

Баханов Костянтин 

Олексійович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

145 

Загороднова Вікторія 

Федорівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

143 

Харлан Ольга Дмитрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
143 

Герилів Степан 

Миколайович 

Кафедра соціальних комунікацій 141 

Ходикіна Ірина Іванівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
139 
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Сосницький Олександр 

Васильович 

Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
138 

Вусик Ганна Леонідівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
137 

Мартиненко Олена 

Володимирівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

136 

Сичікова Яна Олександрівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

136 

Королевська Юлія Юріївна Кафедра історії України 133 

Ярова Олена Борисівна Кафедра іноземних мов 131 

Захарченко Павло 

Васильович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
127 

Корнієнко Світлана Іванівна Кафедра філологічних дисциплін 124 

Філоненко Софія Олегівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
116 

Варикаша Марта 

Миколаївна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
105 

Греб Марія Михайлівна Кафедра філологічних дисциплін 105 

Алєксєєва Лариса 

Олександрівна 

Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
88 

Журавльова Світлана 

Сергіївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
84 

Несторенко Тетяна Петрівна  
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
81 

Новик Ольга Петрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
77 

Бєлова Юлія Юріївна Кафедра технічних дисциплін 75 

Дуброва Оксана 

Володимирівна 

Кафедра романо-германської 

філології 
74 

Казанцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 74 

Барабашова Ірина 

Анатоліївна  
Кафедра педагогіки 72 

Мельнікова Юлія 

Олександрівна 
Кафедра соціальних комунікацій 72 
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Салюк Богдана Анатоліївна Кафедра філологічних дисциплін 69 

Амелькін Віктор Іванович 
Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
67 

Червенко Оксана Борисівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
64 

Глазова Світлана 

Миколаївна 
Кафедра філологічних дисциплін 64 

Нищета Володимир 

Анатолійович 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

64 

Несторенко Олександр 

Васильович 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
62 

Фурманова Тетяна Ігорівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

62 

Халабузар Оксана 

Анатоліївна 
Кафедра іноземних мов 62 

Осіпов Віталій 

Миколайович 

Кафедра основ здоров‘я та фізичної 

реабілітації 
58 

Алєксєєнко Ірина Вікторівна 
Кафедра політології та 

правознавства 
57 

Нiколова Донка Стоянова 
Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
57 

Шаповалова Тетяна 

Григорівна 

Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
57 

Співак Ірина Едуардівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
55 

Володько Тетяна 

Костянтинівна 
Кафедра початкової освіти 51 

Кондакова Людмила 

Олександрівна  
Кафедра соціальних комунікацій 51 

Богдан Валерій 

Володимирович 

Кафедра романо-германської 

філології 
49 

Жигірь Вікторія Іванівна Кафедра професійної освіти 49 

Пелагейченко Микола 

Леонідович 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
49 

Макаренко Лілія Василівна Кафедра дошкільної освіти 47 

Шиманович Ірина 

Вікторівна 

Кафедра романо-германської 

філології 
47 
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Федорик Юрій 

Володимирович 
Кафедра історії України 46 

Хатунцева Світлана 

Миколаївна 

Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
46 

Нікішина Тетяна Ігорівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов‘янської філології 
45 

Шевчінська Тетяна Юріївна 
Кафедра романо-германської 

філології 
45 

Улюкаєва Ірина Гереєвна Кафедра дошкільної освіти 44 

Черезова Ірина 

Олександрівна 
Кафедра психології 43 

Папанова Валентина 

Анатоліївна 

Кафедра політології та 

правознавства 
42 

Бардус Ірина Олександрівна 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
41 

Анісімова Ніна Павлівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
40 

Богданова Марина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
40 

Вагіна Наталя Степанівна Кафедра математики 40 

Горошнікова Ірина 

Геннадіївна 
Кафедра соціальної педагогіки 40 

Данилова Олександра 

Євгенівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

40 

Пащенко Інна Миколаївна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

40 

Щербакова Надія 

Миколаївна 
Кафедра педагогіки 40 

Леміш Наталія Євгенівна 
Кафедра романо-германської 

філології 
39 

Олійник Еліна Вікторівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

39 

Павлик Неля Віленівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

39 

Попова Ольга Іванівна 
Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 
39 
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дисциплін 

Юносова Валентина 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

39 

Кайда Ольга Сергіївна Кафедра соціальних комунікацій 38 

Крамаренко Алла 

Миколаївна 
Кафедра початкової освіти 38 

Ґудзь Марина Вікторівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
37 

Жигірь Анатолій 

Анатолійович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
36 

Кондратьєва Олена 

Михайлівна 
Кафедра іноземних мов 35 

Боговін Ольга 

Володимирівна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
34 

Гринюк Анастасія 

Вадимівна 
Кафедра соціальних комунікацій 34 

Літус Руслан Іванович 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
34 

Чуприна Ганна Петрівна 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
34 

Володіна Наталія Вікторівна 
Кафедра романо-германської 

філології 
32 

Данукало Наталя Григорівна Кафедра іноземних мов 32 

Коваленко Валерій 

Миколайович 
Кафедра математики 32 

Крижко Олена Анатоліївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

32 

Бросленко Олена Леонідівна Кафедра іноземних мов 31 

Орловська Вікторія 

Вікторівна 

Кафедра основ здоров‘я та фізичної 

реабілітації 
31 

Задворна Олена Василівна 
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
30 

Клименко Олександр 

Костянтинович 

Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
30 

Саєнко Владислав 

Григорович 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
30 

Харіна Ольга Іванівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
29 
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Кот Надія Андріївна Кафедра дошкільної освіти 28 

Кравченко Наталя 

Володимирівна 

Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
28 

Горецька Олена Віталіївна Кафедра психології 27 

Красножон Олексій 

Борисович 
Кафедра математики 27 

Мороз Андрій Анатолійович Кафедра іноземних мов 27 

Толкачова Анжеліка 

Сергіївна 
Кафедра педагогіки 27 

Гуренко Ольга Іванівна Кафедра соціальної педагогіки 26 

Колінько Олена Петрівна Кафедра філологічних дисциплін 26 

Степанюк Катерина Іванівна Кафедра початкової освіти 26 

БілоусоваВікторія 

Вікторівна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
25 

Коркішко Вікторія Олегівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
25 

Косєнков Олег Іванович Кафедра математики 25 

Крижко Василь Васильович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

25 

Мацюк Василь Васильович Кафедра математики 25 

Носко Анастасія 

Михайлівна 
Кафедра соціальних комунікацій 25 

Старокожко Ольга 

Миколаївна 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

25 

Школа Валентина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
25 

Шмигов Павло 

Володимирович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
25 

Ачкан Віталій Валентинович 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

24 
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Каліберда Оксана 

Олександрівна 

Кафедра романо-германської 

філології 
24 

Малихіна Тетяна Петрівна Кафедра психології 23 

Чемоніна Лада 

В‘ячеславівна 
Кафедра початкової освіти 23 

Кашкарьова Людмила 

Ромуальдівна 
Кафедра психології 22 

Акімов Сергій 

Костянтинович 

Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
21 

Захарченко Таїса 

Костянтинівна 

Кафедра філософії та всесвітньої 

історії 
21 

Кирилаш Олександр 

Іванович 
Кафедра фізики 21 

Петровська Катерина 

Володимирівна 
Кафедра соціальної педагогіки 21 

Сімченко Сергій 

Володимирович 
Кафедра фізики 21 

Богданова Ольга Іванівна 
Кафедра романо-германської 

філології 
20 

Бойко Ірина Миколаївна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

20 

Рубінчик Віктор 

Анатолійович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
20 

Омеляненко Алла 

Володимирівна 
Кафедра дошкільної освіти 19 

Писаренко Світлана 

Миколаївна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
19 

Зубенко Валентина 

Дмитрівна 
Кафедра іноземних мов 18 

Кравченко Людмила 

Миколаївна 

Кафедра основ здоров‘я та фізичної 

реабілітації 
18 

Кудінов Микола 

Валерійович 

Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
18 

Омельченко Анетта Іванівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

18 

Цибуляк Наталі Юріївни 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
18 

Григоряк Оксана Вікторівна Кафедра технічних дисциплін 17 
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Саєнко Григорій 

Васильович 

Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
17 

Тургенєва Анастасія 

Олександрівна 
Кафедра соціальної педагогіки 17 

Самсутіна Наталя 

Михайлівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
16 

Смаковський Юрій 

Васильович 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

16 

Вербовий Руслан 

Миколайович 
Кафедра соціальних комунікацій 15 

Данило Світлана 

Миколаївна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
15 

Зайцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 15 

Корнєва Тетяна Сергіївна Кафедра математики 15 

Маркова Євгенія Сергіївна 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
15 

Саприкіна Наталя Віталіївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

15 

Ярощук Лілія Григорівна  Кафедра педагогіки 15 

Зрожевська Алла Якимівна Кафедра дошкільної освіти 14 

Коваль Людмила Вікторівна Кафедра початкової освіти 14 

Костромицький Роман 

Іванович 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
14 

Павленко Лілія Василівна 
Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
14 

Попова Лариса Петрівна Кафедра початкової освіти 14 

Удовиченко Ганна 

Андріївна 
Кафедра іноземних мов 14 

Христіанінова Раїса 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

14 

Черемісіна Тетяна 

Володимирівна 

Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
14 

Школа Ірина Вікторівна Кафедра іноземних мов 14 
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Голінська Вікторія 

Ярославівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

13 

Сиващенко Сергій Іванович 
Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
13 

Табакова Ганна Іванівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
13 

Харіна Олена Олексіївна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
13 

Величко Ольга Миколаївна Кафедра соціальної педагогіки 12 

Генов-Стешенко Олексій 

Вікторович 

Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
12 

Голуб Олена Вікторівна Кафедра педагогіки 12 

Коржова Марія Миколаївна 
Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
12 

Ліпич Вікторія Миколаївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

12 

Христіанінов Олександр 

Миколайович 
Кафедра технічних дисциплін 12 

Дубінець Ірина 

Володимирівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

11 

Жук Наталя Валентинівна Кафедра психології 11 

Карапетрова Олена 

Володимирівна 
Кафедра психології 11 

Колпакчи Олена Сергіївна Кафедра психології 11 

Косенко Павло Борисович 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

11 

Сердюк Наталія Іванівна Кафедра психології 11 

Фролова Ольга Василівна Кафедра психології 11 

Кідалов Валерій Віталійович Кафедра фізики 10 

Кушнірюк Сергій 

Гергійович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
10 

Розумна Тетяна Сергіївна 
Кафедра романо-германської 

філології 
10 
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Стиров Владислав 

Володимирович 
Кафедра фізики 10 

Хоменко Віталій 

Григорович 

Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
10 

Пастирєва Катерина 

Юріївна 
Кафедра математики 9 

Балабанова Олена Іванівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
8 

Волошина Алла 

Константинівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

8 

Жосан Тетяна Миколайвна 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
8 

Жульова Світлана Іванівна 
Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
8 

Івасенко Ірина 

Володимирівна 

Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
8 

Кобельчук Наталя 

Миколаївна 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
8 

Кучер Станіслав Федорович 
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
8 

Писанець Ірина 

Вячеславівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
8 

Третяк Олена 

Володимирівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
8 

Шиман Олександра Іванівна Кафедра початкової освіти 8 

Школа Олександр 

Васильович 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

8 

Антощак Марина 

Миколаївна 

Кафедра філософії та всесвітньої 

історії 
7 

Баранова Інна 

Олександрівна 
Кафедра іноземних мов 7 

Єськова Тетяна Леонідівна Кафедра дошкільної освіти 7 

Кідалова Марина 

Миколаївна 
Кафедра психології 7 

Куделіна Ольга 

Володимирівна 
Кафедра математики 7 
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Макаренко Тамара Петрівна 
Кафедра політології та 

правознавства 
7 

Мірошниченко Володимир 

Олександрович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

7 

Мороз Анатолій Васильович Кафедра історії України 7 

Онуфрієнко Ольга 

Григорівна 
Кафедра математики 7 

Павленко Максим Петрович 
Кафедра комп‘ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
7 

Сопнєва Надія Богданівна 
Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
7 

Тельчарова Олена Панасівна Кафедра дошкільної освіти 7 

Чернєга Олена Анатоліївна Кафедра професійної освіти 7 

Вєнцева Надія 

Олександрівна 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

5 

Линдіної Євгенії Юріївни 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
5 

Антоненко Олександр 

Володимирович 

Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
4 

Бурназова Віра 

Володимирівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

4 

Гладка Марина Євгеніївна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
4 

Голік Олександр Борисович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

4 

Горбачова Ілона 

Олександрівна 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
4 

Григор‘єва Вікторія 

Вікторівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

4 

Гриценко Михайло 

Павлович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
4 
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Ємельянова Олена Юріївна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

4 

Кіркова Наталя Петрівна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
4 

Коновальська Людмила 

Олександрівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
4 

Костенко Ганна Петрівна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
4 

Леміш Катерина Михайлівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
4 

Малицька Олена 

Володимирівна 
Кафедра початкової освіти 4 

Мараховський Олексій 

Вікторович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
4 

Марченко Катерина 

Валентинівна 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
4 

Сердюк Тетяна Іванівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

4 

Ткачова Наталія Петрівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

4 

Томіч Лілія Миколаївна 
Кафедра основ здоров‘я та фізичної 

реабілітації 
4 

Чепуренко Ніна Георгіївна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
4 

Черемісіна Таїсія 

Олександрівна 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
4 

Чумак Віктор Вікторович Кафедра психології 4 



Міжнародна діяльність БДПУ 

 88 

ЗМІСТ 

 

Договори про співробітництво, підписані із зарубіжними 

навчальними закладами, науковими установами та 

організаціями 

 

3 

Участь у міжнародних освітніх організаціях, програмах, 

фондах, проектах 

 

7 

Міжнародні гранти 

 

10 

Закордонні відрядження викладачів та студентів БДПУ 

 

15 
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