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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, 

ПІДПИСАНІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ 

ЗАКЛАДАМИ, НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Налагодження та укріплення міжнародних зв’язків є важливою 

складовою діяльності вітчизняних освітніх установ. Для Бердянського 

державного педагогічного університету міжнародне співробітництво є 

стратегічним напрямком, спрямованим на інтегрування в світовий 

освітній простір.  

У 2013 році БДПУ підписано 10 договорів про співробітництво із 

зарубіжними навчальними закладами (раніше, у період з 2001 по 2012 

р., укладено 62 таких договори). 

 

 
 

Країна 

Навчальний заклад або його підрозділи,  

з якими підписано угоду про 

співробітництво 

Дата 

підписання 

угоди 

Польща Вища лінгвістична школа м. Ченстохова 28.12.2012 р. 

Польща Університет Інформатики та Мистецтв 04.03.2013 р. 

Росія 
Костромський державний університет ім. 

М. О. Некрасова 
05.03.2013 р. 

Росія Вологодський державний педагогічний 05.04.2013 р. 
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університет 

Росія 
Рязанський державний університет ім.. С. 

О. Єсеніна 
05.04.2013 р. 

Словаччин

а 

Вища школа економіки і державного 

управління в Братиславі 
19.04.2013 р. 

Росія 

Інститут гуманітарних досліджень та 

саяно-алтайської тюркології Хакасського 

державного університету  

ім. Н. Ф. Катанова (договір з Інститутом 

філології та соціальних комунікацій БДПУ) 

24.05.2013 р. 

Білорусь Поліський державний університет 07.10.2013 р. 

Польща Вища технічна школа в Катовіцах 20.11.2013 р. 

Польща Університет HUMANITAS  05.12.2013 р. 

 

Продовжено плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів про 

співробітництво, укладених 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  
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 Заслуженим автономним університетом м. Пуебла; 

Німеччина 

 Університетом Фрідріха-Александра; 

Польща 

 Вармія-Мазурським університетом, 

 Вищою школою агробізнесу в Ломжі, 

 Жешувським університетом; 

 Техніко-гуманітарною академією м. Бєльсько-Бяла; 

 Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова; 

 Вищою школою управління і адміністрації в Ополє; 

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, 

 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, 

 Ярославським державним педагогічним університетом 

ім. К.Д. Ушинського, 
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 Ярославським державним університетом ім. П.Г. Демидова; 

  Історико-соціологічним інститутом Мордовського державного 

університету ім. М.П.Огарьова; 

 Воронізьким державним педагогічним університетом; 

 Московським державним обласним гуманітарним інститутом. 

Румунія 

 Західним університетом ім. Васіле Голдіш 

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 

Інформатика 

Association for 

Computing 

Machinery, 

США, Нью 

Йорк 

Асоціація 

обчислювал

ьної техніки 

2007 – 2013 – 

Вища освіта 

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 

Словаччина, 

Польща, Угорщина, 

Україна, Румунія, 

Сербія 

Вища освіта 

Інститут 

Міжнародної 

Освіти 

Мережа 

членів 

Інституту 

Міжнародно

ї Освіти 

(Institute of 

International 

Education 

Network 

Membership) 

2012 – 2013 

Інститут 

Міжнародної 

Освіти 
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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 

Розвиток 

вищої освіти 

Інститут 

Міжнародної 

Освіти, 

Міжнародна 

Асоціація 

Університетсь

ких Ректорів, 

Асоціація 

Університетів 

Співдружності 

Націй, 

Асоціація 

Франкофонни

х 

Університетів 

Міжнародна 

Асоціація 

Університет

ських 

Ректорів 

(International 

Association 

of University 

Presidents) 

2012 – 2013 

За спонсорської 

підтримки 

партнерів 

Освіта 

Міжнародна 

Асоціація 

Університетсь

ких Ректорів, 

Організація 

Об'єднаних 

Націй 

Міжнародна 

програма 

Академічног

о впливу 

(Academic 

Impact) 

Впродовж 

року 

За спонсорської 

підтримки 

партнерів 

Освіта 

Корпус Миру 

Сполучених 

Штатів 

Америки в 

Україні 

Проект 

навчання 

англійської 

мови 

2011 – 2013 США 
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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 

Освіта 

Фонд 

Катерини 

Ковшевич 

Стипендії 

обдаровани

м студентам 

Впродовж 

року 
США 

Філологія 

Центр 

дослідження 

гендерних 

проблем, 

Заслужений 

автономний 

університет м. 

Пуебла 

Наукова 

мережа за 

участі 

українських 

та 

мексиканськ

их науковців 

2012 – 2014 

Заслужений 

автономний 

університет м. 

Пуебла 

Філологія 

Міжнародна 

асоціація 

викладачів 

російської 

мови та 

літератури 

«Міжнародн

а асоціація 

викладачів 

російської 

мови та 

літератури» 

Впродовж 

року 
Росія, Україна 

Педагогіка 
Німеччина, 

Росія, Україна 

"Підготовка 

педагогів і 

освітніх 

менеджерів 

до роботи з 

гетерогенни

ми групами і 

організаціям

и" (543873-

TEMPUS-1-

2013-1-DE-

TEMPUS-
JPCR ) 

 

2013-2016 Програма TEMPUS 
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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. 

Багатокультурна 

історія України, 

фінансування 

Євросоюзом та 

Міжнародним 

фондом 

«Відродження» 

2011-2013 

рр. 

Розробка навчальної 

програми, конспект 

лекцій планів та 

рекомендацій щодо 

проведення 

семінарських занять 

та самостійної роботи 

студентів із 
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спецкурсу, який 

готуватиме майбутніх 

вчителів історії до 

роботи у 

полікультурному 

середовищі 

Межуєв В.І., 

 Лаврик В.В. 

Розробка моделей 

TLA 

відмовостійких 

кібер-фізичних 

систем 

 

2013-2014 

рр. 

Наукова робота у 

напрямку вивчення 

кібер-фізичних 

систем, а саме: 

- розробка моделей та 

методів; 

- створення 

програмного 

забезпечення; 

- публікація статей; 

- видання патентів  

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») 

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») 
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Межуєв В.І., 

Кудінов М.В.,  

Межуєва В.Є. 

Метамодельний 

підхід до 

проектування 

відмовостійких 

кібер-фізичних 

систем 

2013-2015 

рр. 

Сумісно з 

Університетом 

Анкари за підтримки 

Державного агентства 

з питань науки, 

інновацій та 

інформатизації 

України 

Межуєв В.І. Model Driven 

Approach to create 

a customizable e-

Commerce System 

for Women 

Entreprenuers in 

Pahang 

 

 

2013-2015 

рр. 

Сумісно та за 

підтримки факультету 

комп’ютерних систем 

та програмної 

інженерії 

Університету 

Малайзії Паханг 

Лиман І.І.,  

Гуренко О.І., 

Загороднова 

В.Ф., Казанцева 

Л.І. 

Прект ТЕМПУС  

Subject: 543873-

TEMPUS-1-

2013-1-DE-

TEMPUS-JPCR 

- Tempus IV 6th 

call for proposals 

Selection 

ResultsAus- und 

Weiterbildung 

für Pädagogen 

und 

Bildungsmanager 

im Bereich 

Diversity 

 

 

2013-2016 

рр. 

Підготовка в 

університеті на 

рівні бакалавріату 

вчителів, 

соціальних 

педагогів, 

вихователів 

дошкільних 

освітніх закладів до 

роботи з 

гетерогенними 

групами учнів. 

Індивідуальні гранти 

Лиман І.І., 

Константінова 

В.М. 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla 

2013 р. 

Segundo Simposio 

Internacional 

Multidisciplinario de 

Estudios sobre la 

Memoria 

 

Межуєв В.І. 

 

За підтримки 

PROMEP, SEP, 

IDCA 8988, Clave 

BUAP-CA-250, 

2011-2013 

 

2011-2013 

рр. 

 

Metamateriales 

nanoestructurados - 

Моделювання мета-

матеріалів 
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Межуєв В.І. У рамках 

наукового 

співробітництва з 

факультетом 

фізики Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla 

 

2013 

 

Development of new 

teaching methodologies 

and novel educational 

technologies 

 

Межуєв В.І. 

 

За підтримки -ray 

Free-Electron 

Lacer Facility 

 

 

2012-2013 

рр. 

Розроблення 

прототипу 

програмного 

забезпечення XFEL 

Visual Modelling 

Environment 

Межуєв В.І. 

Marie Curie Call: 

FP7-PEOPLE-

2013-IIF 

2012-2015 

рр. 

Спільний українсько-

іспанський науковий 

проект присвячений 

розробці біологічних 

моделей на GPU 

 

 

Несторенко Т. П. 

The National 

Scholarship 

Programme of the 

Slovak Republic 

 

2013 р. 

Проведення 

наукового 

дослідження на тему 

«Вплив зростання 

міст на економічний 

розвиток» 

Білай Юрій  
Соціально-

гуманітарний 

факультет 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Тюркеджи 

Анатолій  
факультет 

комп'ютерних та 

енергозберігаючих 

технологій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Таран Віталій  

факультет 

фізичного 

виховання 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 
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Степаненко 

Олександр 

факультет 

комп'ютерних та 

енергозберігаючих 

технологій 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Біла Юлія  

факультет 

економіки та 

управління  

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Проц Єлизавета 

Інститут філології 

та соціальних 

комунікацій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Єгорова Уляна 

Інститут 

психолого-

педагогічної  

освіти та мистецтв 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Танасова Ольга 

Інститут 

соціально-

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Оптовка Анна 

Інститут 

соціально-

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Димитрова Діана 

Факультет 

економіки та 

управління 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Кінт Катерина 

Інститут 

психолого-

педагогічної  

освіти та мистецтв  

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 
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Кульбак 

В’ячеслав 

Cоціально-

гуманітарний 

факультет 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Лутчак Вікторія 

Інститут філології 

та соціальних 

комунікацій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 

Орлов Андрій 

Факультет 

економіки та 

управління БДПУ 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2013-2014 

рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим 

студентам 
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ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

БДПУ 

 

У 2013 році представниками університету здійснено 225 візитів до 

23 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, у 2012 – 200 і 30. 
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назва 

в
сь

о
г
о
 

в
 т

.ч
. 

за
 п

р
я

м
и

м
и

 

д
о

г
о

в
о

р
а

м
и

 

н
а

у
к

о
в

а
 р

о
б

о
т
а
 

н
а

у
к

о
в

е 
ст

а
ж

у
в

а
н

н
я

 

д
о

в
г
о

ст
р

о
к

о
в

а
 п

ед
а

г
о

г
іч

н
а

 

р
о

б
о

т
а
 

у
ч

а
ст

ь
 у

 к
о

н
ф

ер
ен

ц
ія

х
, 

з’
їз

д
а

х
 і

 т
.і

. 

н
а

в
ч

а
н

н
я

 в
 а

сп
ір

а
н

т
у
р

і 

п
о

в
н

и
й

 к
у

р
с 

н
а
в

ч
а

н
н

я
 

ст
у

д
ен

т
ів

 

ч
а

ст
к

о
в

и
й

 к
у

р
с 

н
а
в

ч
а

н
н

я
 

ст
у

д
ен

т
ів

 

мовні 
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Австрія 4  1         3 

Болгарія 19  1   1 1  15  1  

Великобри

танія 
1           1 

Греція 3  1   1      1 

Грузія 2           2 

Данія 1     1       

Ізраїль 2  2          

Індія 2     1   1    

Ірландія 1           1 

Італія 1  1          

Казахстан 1           1 

Литва 3     3       

Малайзія 1  1          

Мексика 4 4    2 2      

Німеччина 15  3 1  6      5 

Польща 52 48  4  47      1 

Росія 43 32    39   1   3 

Словаччина 6 1  1  4      1 

США 1           1 

Туреччина 53 52    2   50   1 

Угорщина 4     1      3 

Чехія 5     3      2 

Японія 1     1       

Загалом 225 137 10 6  112 3  67  1 26 
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ПРИЙОМ ІНОЗЕМЦІВ 

У 2013 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 118 фахівців та 

студентів 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, у 2012 – 91 і 15. 
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5%

Ізраїль
4%

Туреччина

4%Бразилия
2%

Казахстан

2%
Мексика

3%
Франція
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Азейбарджан

4%

Литва

1%

Марокко

1%

Норвегія

1%
Єгипет

2%

Росія
40%

Болгарія
16%

Білорусь
6%

США
1%

Німеччина
10%

Громадянство іноземців, які відвідали БДПУ у 
2013 році
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Динаміка візитів іноземних викладачів та студентів до БДПУ за 

2013 рік представлена у таблиці: 

 

Назва 

країни 

Відряджуюча 

організація 

Кількіст

ь осіб 

Мета перебування на 

Україні 

Термін 

перебуванн

я 

в
сь

о
г
о
 

в
 т

.ч
. 

за
 п

р
я

м
и

м
и

 

у
г
о

д
а

м
и

 

Азербайдж

ан 

Національна 

академія наук 

Азербайджану 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Білорусь 

ЗО «Гомельський 

державний 

університет імені 

Франциска 

Скорини» 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Білорусь 

Білоруський 

державний 

університет 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

26.05.13 

Білорусь 

Білоруська 

державна 

академія музики 

2  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Білорусь 

Поліський 

державний 

університет 

2  

Участь у 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції 

«Актуальні питання 

25.09.13- 

30.09.13 
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впливу довкілля, 

фізичного виховання 

та спорту на здоров’я 

студентської молоді»; 

укладення договору 

про міжнародне 

співробітництво. 

Білорусь 

Гомельський 

державний 

університет імені 

Франциска 

Скорини 

1  

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Скарбниця розуму: 

інтелектуальний 

дискурс літератури». 

26.09.13-

27.09.13 

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 Інститут 

космічних 

досліджень та 

технологій 

Болгарської 

Академії наук 

1  Підготовка до 

розроблення угоди 

про міжнародне 

співробітництво у 

галузі дистанційного 

навчання болгарської 

мови. 

11.03.13-

13.03.13 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

3  

Участь у роботі журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з 

болгарської мови та 

літератури. 

25.04.13-

27.04.13 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

3  

Участь у роботі ІІ 

Міжнародного 

науково-методичного 

семінару з болгарської 

мови, літератури, 

культури та історії. 

16.05.13– 

17.05.13 

Болгарія 

Пловдівський 

університет ім. 

Паісія 

Хилендарського 

2 2 

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

01.06.13 

Болгарія Американський 1  Участь у ІІ 23.05.13-
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коледж «Аркос» Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

25.05.13 

Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

1 

 Учать у роботі ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції «Мова і 

соціум: 

етнокультурний 

аспект». 

19.09.13-

20.09.13 

Болгарія 

Неврокопська 

професійна 

гімназія імені 

Дмитра Талева 

1  
Читання лекції для 

студентів-філологів. 

01.10.13-

30.06.14 

Болгарія 

Софійський 

університет ім. 

Святого 

Клімента 

Охридського 

2  

Участь у міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Фінансові ринки та 

інвестиційні процеси». 

14.10.13-

17.10.13 

Болгарія 

Пловдівський 

університет 

ім. Паісія 

Хилендарського 

1  

Читання лекції у 

рамках проекту «Від 

історичної ідеї до 

національного, 

космополітичного та 

глобального: списки 

та опрацювання 

«Історії 

слов’яноболгарської» 

Паїсія 

Хилендарського та 

культурно 

ідентифікаційні 

моделі XVIII – XXI 

ст.» 

06.11.13-

07.11.13 

Бразилія AIESEC 2  
Соціальний проект 

«Шлях дітей». 
21.05.13 

Єгипет AIESEC 1  
Участь у соціальних 

проектах AIESEC. 

03.07.13-

14.08.13 

Єгипет AIESEC 1  
Участь у соціальних 

проектах AIESEC. 

18.07.13-

29.08.13 

Ізраїль 
Любавичське 

Ребе 
1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

23.05.13-

25.05.13 
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література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

Ізраїль 

Університет ім. 

Давіда Бен-

Гуріона 

1  

Участь у міжнародній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів». 

06.06.13-

08.06.13 

Ізраїль 

Університет ім. 

Давіда Бен-

Гуріона 

2  

Участь у міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Фінансові ринки та 

інвестиційні процеси». 

14.10.13-

17.10.13 

Казахстан 

Казахський 

національний 

університет імені 

аль-Фарабі 

2  

Участь у міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Фінансові ринки та 

інвестиційні процеси». 

14.10.13-

17.10.13 

Литва 
Вільнюський 

університет 
1  

Участь у міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Фінансові ринки та 

інвестиційні процеси». 

14.10.13-

17.10.13 

Мексика 

Заслужений 

автономний 

університет м. 

Пуебла 

1 1 

Відповідно до 

договору про 

співпрацю Доктор Й. 

Слишко провів 

заняття з сучасних 

питань теорії та 

методики навчання 

фізики для студентів 

ІФМТО. 

13.04.13-

20.04.13 

Мексика 

Заслужений 

автономний 

університет м. 

Пуебла 

2 2 

Стажування, вивчення 

російської мови. 18.04.13-

15.05.13 

Мексика 

Заслужений 

автономний 

університет м. 

Пуебла 

1 1 

Відповідно до 

договору про Д. Хосе 

Італо Кортез провів 

теоретичний курс 

«Теорія кіл» для 

студентів факультетів 

фізико-математичної 

та технологічної 

освіти та 

06.09.13-

15.09.13 
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комп’ютерних та 

енергозберігаючих 

технологій БДПУ. 

Марокко AIESEC 1  
Участь у соціальних 

проектах AIESEC. 

18.07.13-

29.08.13 

Німеччина 

Інститут 

славістики 

Гамбурзького 

університету 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

28.05.13 

Німеччина 

Інститут 

славістики 

Гамбурзького 

університету 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Німеччина 

Мюнхенський 

університет імені 

Людвіга 

Максіміліана 

1 

 Участь у міжнародній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів» 

06.06.13-

08.06.13 

Німеччина 

Проект "Remind. 

Following the 

memory of the 

Shoah in Ukraine" 

3 

 Збирання матеріалів 

для проекту. 
23.08.13 

Німеччина 
Нюрнберзький 

університет 
3  

Стажування у 

Бердянському 

державному 

педагогічному 

університеті. 

29.09.13-

02.10.13 

Німеччина 
Інститут імені 

Ґете 
1 

 Мовне 

консультування 

студентів, проектна 

діяльність. 

10.11.12-

01.06.13 

Німеччина 
Фрайбурзький 

університет 
1  

Читання лекцій з 

мовознавства для 

студентів-філологів. 

15.11.13-

06.12.13 

Норвегія Скієнська школа 1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

23.05.13-

25.05.13 
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взаємозв’язків». 

Польща 

Вища 

лінгвістична 

школа м. 

Ченстохова 

1  

Впровадження 

програми "Подвійний 

диплом". 

18.05.13 

Польща 

Інститут 

психології 

Ягеллонського 

університету 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Польща 

Школа 

суспільних наук 

Польської 

академії наук 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Польща 

Університет 

Марії Кюрі-

Склодовської в 

Любліні 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Польща 

Університет 

імені Адама 

Міцкевича в 

Познані 

1  

Участь у Першій 

літній науковій школі 

«Порівняльні студії в 

літературознавстві: 

імагологічний 

аспект». 

29.06.13-

13.07.13 

Польща 
Жешувський 

університет 
1  

Учать у роботі ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції «Мова і 

соціум: 

етнокультурний 

аспект». 

19.09.13-

20.09.13 

Росія 

Таганрозький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

А.П. Чехова 

21 21 

Участь в Днях науки 

Бердянського 

державного 

педагогічного 

університету 23 квітня 

2013 рік. 

22.04.13-

24.04.13 

Росія 
Державна 

освітня установа 
1  

Зустріч з 

керівництвом БДПУ. 
01.05.13 
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"Центр 

естетичного 

виховання дітей" 

Росія 

Санкт-

Петербурзький 

державний 

університет 

1  

Участь у роботі ІІ 

Міжнародного 

науково-методичного 

семінару з болгарської 

мови, літератури, 

культури та історії. 

16.05.13– 

17.05.13 

Росія 

Мінський 

державний 

лінгвістичний 

університет 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Росія 

Міжнародний 

інститут ринку 

м. Самара 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Росія 

Російський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. А.І. Герцена. 

 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Росія 

Московський 

державний 

університету 

імені 

М.В. Ломоносов

а 

 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Росія 

Новосибірський 

державний 

університет 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 
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Росія 

Алтайський 

державний 

університет 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

25.05.13 

Росія 

Пермська 

державна 

сільськогосподарс

ька академія імені 

академіка 

Д.Н. Прянішніков

а Пермського 

державного 

національного 

дослідницького 

університету 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

26.05.13 

Росія 

Інститут 

гуманітарних 

досліджень і 

саяно-алтайської 

тюркології 

Хакаського 

державного 

університету 

ім. Н.Ф. Катанов

а 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

23.05.13-

29.05.13 

Росія НАН Росії 3  

Участь у міжнародній 

конференції 

«Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів». 

06.06.13-

08.06.13 

Росія 

Воронезький 

державний 

архітектурно-

будівельний 

університет 

4 4 

Обговорення 

перспектив подальшої 

співпраці. 

11. 07.13 
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Росія 

Московський 

державний 

університет 

технологій і 

управління імені 

К.Г. 

Разумовського. 

1  

Участь у IV 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції 

«Науково-дослідна 

робота в системі 

підготовки фахівців 

педагогів у 

природничій та 

технологічній 

галузях». 

11.09.13-

13.09.13 

Росія 

Таганрозький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

А.П. Чехова 

6 6 

Участь у Бердянській 

сесії I Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Придніпровські 

соціально-гуманітарні 

читання». 

19.09.13-

20.09.13 

Росія 

Православний 

Свято-

Тихоновський 

гуманітарний 

університет 

1  

Учать у роботі ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції «Мова і 

соціум: 

етнокультурний 

аспект». 

19.09.13-

20.09.13 

Росія НАН Росії 5  

Участь у міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Фінансові ринки та 

інвестиційні процеси». 

14.10.13-

17.10.13 

США 
Корпус Миру 

США в Україні 
1 1 

Читання лекцій, 

проведення 

практичних занять, 

клубна робота зі 

студентами, суспільна 

робота з молоддю. 

2011-2013 

Туреччина 
Туристична 

фірма «Санрайз» 
2  

Відбір студентів 

(проведення співбесід) 

для проходження 

стажування у філії 

туристичної фірми 

«Санрайз» в районі 

Анталія, Туреччина. 

15.05.13-

18.05.13 

Туреччина 

Школа вивчення 

англійської мови 

та підготовки до 

TOEFL 

1  

Участь у ІІ 

Міжнародній науковій 

конференції «Мова – 

література – культура 

23.05.13-

25.05.13 
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 в контексті 

національних 

взаємозв’язків». 

Туреччина AIESEC 1  
Участь у соціальних 

проектах AIESEC. 

18.07.13-

29.08.13 

Франція AIESEC 2  
Участь у соціальних 

проектах AIESEC. 

28.06.13-

09.08.13 

Франція AIESEC 1  
Участь у соціальних 

проектах AIESEC. 

03.07.13-

14.08.13 

17  118 41   
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БДПУ – «ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» 

З 28 лютого по 

2 березня  2013 

року в Києві 

відбулася IV 

Міжнародна 

виставка «Сучасні 

заклади освіти-

2013», 

організаторами 

якої виступили 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

Національна 

академія педагогічних наук України та компанія «Виставковий світ». 

Варто зазначити, що у виставці-презентації брали участь навчальні 

заклади різних форм власності, наукові установи, органи управління 

освіти, а також видавництва та міжнародні представництва, загалом – 

майже 900 учасників. Результатом IV Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2013» стало вручення Бердянському державному 

педагогічному університету Гран-Прі «Лідер вищої освіти України». 

Ця відзнака характеризує основну діяльність університету за такими 

показниками: «Міжнародна діяльність», «Наукова та науково-технічна 

діяльність», «Якість науково-педагогічного персоналу», «Студентська 

діяльність», «Інформаційні ресурси та соціальна інфраструктура». 

У ході виставки викладачі БДПУ провели наукові семінари та були 

відзначені Почесними дипломами за активну роботу з упровадження 

педагогічних інновацій у навчально-виховний процес. Це: к. пед. н., 

доцент О. І. Гуренко, к. пед. н., 

доцент О. М. Старокожко, к. пед. н., 

професор В. В. Крижко, ст. 

викладач О.С. Савицька. Семінари 

проходили на високому науковому 

рівні та користувалися неабиякою 

популярністю. Загалом виставка, як 

і кожного року, була многолюдною, 

цікавою, багатою на експонати 

досягнень та високі нагороди.  

Приємно, що нашим 

університетом та його 

досягненнями цікавилися десятки, 

якщо не сотні, відвідувачів, серед яких були випускники БДПУ різних 
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років, які представляли школи Дніпропетровської області, заклади 

профтехосвіти Донецької та Запорізької областей та ін. Вони щиро 

раділи за рідний БДПУ та пишалися, що є його випускниками. Ми 

гордимося такою нагородою та будемо й надалі працювати, щоб гідно 

представляти свій рідний університет на виставках такого високого 

рівня, демонструючи відповідність усім критеріям сучасного 

європейського навчального закладу. 

Людмила Костенко, 

завідувач підготовчого 

відділення БДПУ 

На світлинах Андрія 

Лазаренка: університетські 

викладачі на Міжнародній 

виставці «Сучасні заклади 

освіти 

– 20
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СТОЯЛИ БЕРДАНЦІ НА БОЛГАРСЬКІЙ ЛОПАТІ 

Словосполучення «стояти на лопаті» не один раз звучало цього 

липневого дня в конференц-залі університету, куди покликала керівництво 

університету та соціально-гуманітарного факультету, журналістів завідувач 

навчальною 

археологічною 

лабораторією, кандидат 

історичних наук, доцент 

Валентина Папанова разом 

із своїми п’ятнадцятьма 

«бойовими помічниками», 

що повернулися кілька 

днів тому з сонячної 

Болгарії. Але спочатку 

пропонуємо вашій увазі 

витяг із недавнього по-

відомлення Укрінформу: «У Болгарії при розкопках на мисі Святого 

Атанаса (Варненська область) археологи виявили золоті монети середини 

шостого століття. Про це повідомив керівник археологічної експедиції 

Валерій Йотов. «Сім монет ми випадково знайшли в керамічній посудині з 

кришкою. Одну з них викарбовано за часів правління візантійського 

імператора Юстиніана I Великого (527-565 рр.), а інші – його попередника 

на троні і рідного дядька Юстина Першого (518-527 рр.). У Візантії ці 

монети називалися солідами», – розповів керівник археологічної експедиції 

Валерій Йотов. За словами Валерія Йотова, золоті монети зберігатимуться в 

музеї міста Бяла 

(Варненська область), а 

експедиція продовжить 

розкопки на мисі Святого 

Атанаса до кінця жовтня. 

Мер міста Бяла Атанас 

Трендафилов повідомив 

журналістам, що цього року 

почнеться реставрація і 

консервація археологічного 

об’єкту з тим, щоб сюди не 

проникли мисливці за 

скарбами. За його словами, восени у м. Бяла почнеться будівництво нового 

музею, що є складовою частиною проекту за Програмою розвитку сільських 

районів, який виграла громада. На будівництво музею муніципалітет 
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витратить близько 2 млн левів (1 млн євро), які виділяються з фондів 

Європейського союзу».  

Саме там працювали університетські археологи, та працювали так, що 

керівник болгарського проекту Валерій Йотов зазначив, що наші хлопці та 

дівчата за три дні виконували такий обсяг робіт, з яким місцеві (оплачувані) 

за тиждень не впораються. А мер міста Бяла Атанас Трендафилов, при-

ймаючи в себе нашу працьовиту делегацію, вручив цінні Грамоту, 

подарунки, премії і запросив до подальшої співпраці. Багато розповідала 

Валентина Анатоліївна та студенти про гостинність болгар, чудово створені 

умови для роботи та відпочинку, про 

знахідки під час розкопок…  

Ректор університету, професор 

Вікторія Зарва зазначила, що це 

вперше, коли наші університетські 

археологи брали участь у міжнародній 

археологічній експедиції і приємно, що 

вони з гідністю витримали цю 

«першопрохідність». Декан соціально-

гуманітарного факультету, професор 

Ірина Алєксєєнко подякувала 

Валентині Папановій за організацію 

цієї експедиції, а керівник 

університетського благодійного Фонду 

«ДоброДій» від імені американського 

Фонду ім. Катерини Ковшевич Степан 

Герилів вручив керівнику лабораторії 

та її вихованцям комплекти 

спеціального одягу для роботи в 

польових умовах.  

22-го липня група університетських археологів знову відправилася в 

«рідну» Ольвію, щоби «стати на лопату», свою вже, не болгарську, в 

пошуках нових експонатів такого цікавого нашого минулого. А «стати на 

лопату» – це ніби так просто: бери лопату в руки та й рий землицю рідну – 

скільки заманеться, а насправді – це ціла наука, це свого роду мистецтво, що 

потребує і сил, і знань, і відданості цікавій справі, до якої долучаються все 

більше та більше студентів БДПУ.  

Степан Герилів,  

журналіст  

На світлинах спеціального кореспондента 

 «УС» в Болгарії Дмитра Гуленка та автора: 

 університетські археологи під час  

болгарської міжнародної експедиції та в конференц- залі БДПУ 
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НЮРНБЕРЗЬКІ СТУДЕНТКИ В БДПУ! 

Початок вересневого робочого тижня для наших студентів виявився 

дуже активним, бо цього дня в конференц-залі головного корпусу 

Бердянського державного педагогічного університету проходила дружня 

студентська зустріч, мета якої – ознайомити наших німецьких гостей, які 

потрапили до Бердянська, до нашого університету, завдяки програмі обміну 

між нашим та їхнім вишами, з усіма смаками нашого студентського життя.  

Ліллі Хубер, Ліліан Франц та Марія Мейлер, які тимчасово навчаються в 

нашому виші, слухали 

розповіді представників 

наших факультетів та 

інститутів: кожен 

знайомив їх з напрямками, 

за якими готують 

майбутніх спеціалістів та з 

заходами, які студенти 

організовують на дозвіллі. 

У відповідь дівчата з 

Німеччини розповіли про 

життя студентів 

Нюрнберзького університету, а також про те, як організовані їхній 

навчальний процес та дозвілля. ―В нашому університеті є п’ять факультетів: 

юридичний, медичний, філософський, технічний та хіміко-біологічний‖, – 

говорила, зокрема, Марія. А ще, як виявилося, не всюди студенти ведуть 

таке активне дозвілля, як у нас, в Бердянську: флешмоби, конкурси, квести, 

святкові вечори та акції. Марія прокоментувала це так: ―У нашому 

університеті є подібні заходи, але вони не такі масштабні стосовно кількості 

учасників.‖ Що с тос ується сесій, стипендій та практики для студентів – 

відмінностей майже немає. Також дівчата розповіли, що їм дуже 

сподобалося наше місто, і що вони з радістю хотіли б навчатися в нашому 

виші, але на заваді стає мовний бар’єр. Не змогли наші студенти оминути й 

питання працевлаштування після закінчення навчання, адже в нашій країні, 

як і в багатьох інших, це є великою проблемою. Ось що відповіла Ліліан 

Франц: ―Ми, німецькі студенти, маємо гарні шанси отримати роботу після 

навчання. Все залежить від того, чи гарно ми навчалися, які оцінки 

отримували…‖. Зустріч, яку організувала Студентська рада БДПУ (голова – 

Вікторія Каліберда), була цікавою, пізнавальною, як для наших гостей, так і 

для нас.  

 

Аліна Голованова,  

студентка-журналістка БДПУ
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ПЕРША ЛІТНЯ НАУКОВА ШКОЛА 

«ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: 

ІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ»  
З 30 червня по 14 липня 2013 року вперше у нашому університеті була 

організована Літня наукова школа. Проводилася вона Інститутом філології 

та соціальних комунікацій БДПУ (директор – професор Ольга Дмитрівна 

Харлан) спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка, Науково-

дослідним інститутом слов’янознавства та компаративістики БДПУ під 

егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної 

академії наук України.  

Імагологія – це перспективна й актуальна галузь порівняльного 

літературознавства, яка стрімко розвивається в Україні. Вона займається 

дослідженням образів Свого і Чужого в письменстві, зокрема етнічними й 

культурними стереотипами у творах українських та зарубіжних літераторів.  

Бердянські філологи мають чималий досвід досліджень у цій галузі. 

Проблеми імагології розглядалися на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, висвітлювалися в багатьох наукових виданнях – збірниках 

праць, монографіях, підручниках і посібниках. Результати студій із 

літературної компаративістики впроваджуються в навчальний процес під 

час читання багатьох фахових дисциплін в Інституті філології та соціальних 

комунікацій БДПУ, а також враховуються в науково-дослідній роботі зі 

студентами, аспірантами.  

Лекції, семінари, творчі майстерні (воркшопи) у рамках Літньої школи 

будуть присвячені таким проблемам: методологія і провідні концепції 

сучасної імагології; національна ідентичність і стереотипи; слов’янська 

ментальність у літературі; мультикультуралізм у літературному вимірі; 

імагологія і проблеми перекладу.  
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За задумом, літня школа сприятиме ознайомленню молодих учених із 

сучасними літературознавчими методологіями, активізації їхніх досліджень 

у царині компаративістики.  

До участі в школі зголосилися аспіранти й кандидати наук із Києва, 

Миколаєва, Мелітополя, Луганська, Харкова, Житомира, а також із міста 

Познань (Польща).  

Лекторами школи запрошені провідні українські вчені, фахівці із 

порівняльного літературознавства, зарубіжної, української літератури та 

теорії літератури: доктори філологічних наук Євгенія Волощук, Юрій 

Ковалів, Борис Бігун, Володимир Єршов. Заняття в літній школі проводять 

також бердянські науковці: доктори філологічних наук Ольга Харлан, Ольга 

Новик, кандидат філологічних наук Софія Філоненко.  

Урочисте відкриття літньої школи відбулося в понеділок, 1 липня в 

конференц-залі першого корпусу БДПУ.  

Учасникам школи запропонована, крім навчальної та наукової, цікава 

культурна та оздоровчо-рекреативна програма.  

«УС»  

 

Фото Романа Костромицького 
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ДІАЛОГ ІЗ БРИТАНСЬКИМ ПРОФЕСОРОМ 

У_ нашому університеті часто проходять різноманітні конференції, але 

ось така – веб-конференція – проходила вперше. У конференц-залі БДПУ 

кафедра прикладної психології та логопедії разом з громадською 

організацією «Кольорові долоні» організували науково-практичний семінар, 

присвячений проблемі аутизму. Проблема дієвої допомоги аутичним дітям є 

однією з найскладніших і поки що нерозв'язних. 

Серед фахівців, що вивчають це явище, не має єдиної думки про те, що 

представляє із себе аутизм – хвороба чи функціональне порушення, чому він 

виникає і, головне, як допомогти дітям із цим діагнозом? Тому в БДПУ 

відбулася велика розмова на цю тему. Перед психологами і педагогами 

виступила наша колишня співвітчизниця, а нині – професор 

Бірмінгемського університету (Великобританія), доктор психологічних наук 

Ольга Богдашіна. Вона представила нові методи лікування дітей, що 

страждають аутизмом.  

У своїй лекції пані Ольга зазначила, що проблеми аутистів починаються 

на рівні відчуттів, а не на рівні інтерпретації і розуміння, як вважалося 

раніше. За її словами, у кожної дитини свій домінуючий сенсорний канал 

(візуальний, аудіальний, тактильний, кінестетичий, нюховий), і знання про 

це на конкретному каналі має величезне значення для роботи з такою 

дитиною. Професор має власний успішний досвід виховання дитини-

аутиста, вона розробила власну методику його розвитку, а потім створила в 

місті Горлівці невелику школу для дітей з подібним діагнозом. На думку 

пані Ольги, «аутисти хочуть спілкуватися і спілкуються постійно. Завдяки 

гіперчутливості мають особливі здібності. Ми сліпі до того, що вони можуть 

бачити, тому нам важко їм допомогти». Вона вважає, що «можна допомогти 
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навіть дуже важким 

дітям». На сьогодні пані 

Ольга є автором восьми 

підручників, які 

перекладені одинадцятьма 

мовами, та членом 

Національної британської 

науково-дослідної групи 

«Аутизм». 

 

 

Тіна Єрофеєва, 

студентка Інституту 

філології та соціальних 

комунікацій БДПУ 

На фото: цікаві 

конференційні моменти 

Фото автора 
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США – УКРАЇНА: ЗУСТРІЧ В ОН-ЛАЙН 

Не дивлячись на деякі початкові технічні незручності, міжнародна 

американсько-українська он-лайн зустріч все ж таки відбулася. Близько двох 

годин у конференц-залі БДПУ тривала жвава дискусія між ученими зі 

Стетсонського та Бердянського державного педагогічного університету. 

Навчальні заклади обмінювалися своїм досвідом з досить актуальної, як 

виявилося не тільки в Україні, але й у США, проблеми: труднощі, з якими 

стикаються молоді спеціалісти-філологи, випускники педагогічних вишів, 

коли починають працювати в школі. З ініціативою проведення такого заходу 

виступив. американський професор Майкл Деннер, який очолює програму 

Російських Студій в університеті США, а також видає журнал, присвячений 

творчій спадщини Льва Толстого.  

Під час обговорення виникало безліч питань. Виявилося, що в обох 

країнах є спільні риси. Наприклад, в США близько 80 % вчителів – жінки. 

Багато студентів 

йдуть стопами 

батьків і здобувають 

таку ж професію… 

Дискусію на тему 

«Особливості 

шкільної освіти в 

Україні» провела 

доцент кафедри 

зарубіжної 

літератури та теорії 

літератури ІФСК 

БДПУ Ірина Співак. 

Ця тема дуже 

зацікавила наших 

американських 

колег. Завдяки модератору он-лайн-зустрічі Ганні Табаковій все було 

представлено на високому рівні. Технічну підтримку забезпечили 

спеціалісти з факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій 

БДПУ.  

 

Вікторія Лутчак,  

 

кореспондент газети БДПУ «Університетське Слово  
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ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ 

«QUEERING SPACES / QUEERING BORDERS» 

5 квітня 2013 року розпочала свою роботу 

конференція «Queering Spaces / Queering 

Borders», організована Університетом Північної 

Кароліни (США). У роботі конференції взяла 

активну участь Марта Варикаша, директор 

Центру гендерних досліджень БДПУ, якій 

надали можливість виступити онлайн з 

презентацією «Homoerotic Subjectivity in Dairy of 

Vitold Gombrovych». Марта Варикаша поділилась 

своїми враженнями від участі у цьому 

представницькому заході: 

«Я вважаю, що, з одного боку, це була 

прекрасна нагода обмінятися досвідом з 

американськими вченими щодо квір-досліджень, які в Україні важко назвати 

популярними через існуючу гомофобію та соматофобію загалом.  Було 

надзвичайно цікаво послухати  доповіді про квір-орієнталізм у рубайах 

Омара Хайяма, які увійшли в європейську культуру завдяки перекладам 

англійського поета і літературознавця Едварда Фітцджеральда (Sharon 

Kelly); чи дізнатися більше про творчість англійського модерніста Едварда 

Форстер, цікавого як з позиції квір-досліджень через нетрадиційну 

сексуальну орієнтацію, так і з позиції постколоніальних студій, адже, як 

відомо, він був закоханий в 

Індію (Alexander Hubbard). 

 З другого боку, участь 

нашого університету в такій 

міжнародній конференції, - 

це, безсумнівно, важлива 

подія. Переглядаючи 

програму, я зрозуміла, що 

мені випала честь 

репрезентувати світові не 

лише наш університет чи 

країну, а слов’ян загалом, адже серед учасників не було жодного дослідника 

зі Східної чи Центральної Європи, як то Польща, Румунія чи Болгарія.  Тож, 

несподівано я побачила для себе додаткове завдання – зацікавити слухачів у 

слов’янській літературі. Не просто розкрити, а заінтригувати постаттю 

письменника, творчість якого я розглядала за допомогою психоаналізу, 

дискурс-аналізу та гендерного аналізу. Сподіваюсь, що цю сміливу задачу 

мені вдалось розв’язати». 

«Університетське Слово» 



Міжнародна діяльність БДПУ 

40 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З 

БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ ТА ІСТОРІЇ 

Щорічно, наприкінці навчального року, в Інституті філології та соціаль-

них комунікацій БДПУ збираються 

викладачі-болгаристи, щоб підвести певні 

підсумки у своїй нелегкій роботі, 

окреслити коло перспектив та обговорити 

актуальні проблеми викладання 

болгарської мови та літератури.  

За підтримки ректорату Бердянського 

державного педагогічного університету 

спільно з болгарськими навчальними 

закладами – Шуменським університетом 

імені Єпископа Костянтина Преславського 

та Американським коледжем «Аркус» 16-

17 травня цього року було проведено ІІ 

Міжнародний науково-методичний семінар 

з болгарської мови, літератури, культури та 

історії.  

Семінар із проблем болгаристики має 

особливо вагоме значення, адже цього року 

науковці всього світу відзначають 1150-річчя створення слов’янської азбуки 

Святими Кирилом та Мефодієм. Важко переоцінити значення власної 

писемності для слов’ян як у ті давні часи, так і на сьогоднішньому етапі, 

коли питання збереження власної ідіоетнічності особливо гостро стоїть в 

епоху глобалізації.  

Натхненна та кропітка праця педагогічного колективу Інституту 

філології та соціальних комунікацій сприяє постійному розвитку та 

зміцненню наукових зв’язків між навчальними закладами та надає 

можливість болгаристам обговорювати проблеми мовознавства, філології, 

історії, фольклористики з науковцями різних держав – України, Росії, 

Білорусі і, звичайно ж, Болгарії.  

16 травня відбулося пленарне засідання семінару. Учасників та гостей 

тепло привітали проректор з наукової роботи БДПУ, доктор педагогічних 

наук, професор І. Т. Богданов, координатор міжнародної діяльності БДПУ, 

доктор історичних наук, професор І. І. Лиман, директор Інституту філології 

та соціальних комунікацій БДПУ, доктор філологічних наук професор О. Д. 

Харлан, директор Науково-дослідного інституту слов’янознавства та 

компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент С. О. Філоненко, 

голова національного болгарського товариства ―Родолюбие‖ Л. І. Савченко, 

доктор філології, головний асистент Інституту болгар професор О.Д. 

Харлан, директор Науково-дослідного інституту слов’янознавства та 

компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент С. О. Філоненко, 
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голова національного болгарського 

товариства ―Родолюбие‖ Л. І. Савченко, 

доктор філології, головний асистент 

Інституту болгарської мови Болгарської 

Академії Наук І. Б. Панчев, директор 

Бердянського краєзнавчого музею, 

заслужений працівник культури України 

Л. Ф. Ноздріна, методист з навчальних 

дисциплін відділу освіти Приморської 

районної державної адміністрації 

Запорізької області Л. С. Паскалов.  

Наступний день наукового семінару 

відзначився презентацією нових видань із 

болгаристики науковців із Російської 

Федерації (Санкт- Петербурзький 

державний університет) та республіки 

Болгарія (Шуменський університет імені 

Єпископа Костянтина Преславського).  

Наукова робота семінару співпала зі 

святкуванням Дня Європи в університеті. 

Приємною несподіванкою для одного із 

організаторів семінару, викладача 

Американського коледжу «Аркус» 

Д.С.Ніколової стало нагородження Грамотою ректора БДПУ за вагомий 

внесок у міжнародну діяльність БДПУ. 

Зустріч в Інституті філоло гії та соціальних комунікацій БДПУ вчених та 

викладачів із різних країн, беззаперечно, підтверджує той факт, що 

Бердянськ поступово набирає статусу важливого центру болгаристики в 

Україні. 
 

Тетяна Нікішина,  

асистент кафедри загального мовознавства та 

слов’янської філології БДПУ  

На фото: провідні викладачі- болгаристи з ректором 

БДПУ, професором Вікторією Зарвою 
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ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«МОВА – ЛІТЕРАТУРА – КУЛЬТУРА В 

КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ» 

На базі Бердянського 

державного педагогічного 

університету відбулася ІІ 

Міжнародна наукова 

конференція «Мова – 

література – культура в 

контексті національних 

взаємозв’язків».  

Організаторами 

виступили кафедра 

філологічних дисциплін 

(завідувач – доцент Марія 

Греб) та кафедра 

української мови та 

методики викладання 

фахових дисциплін (завідувач – професор Вікторія Загороднова) Інституту 

філології та соціальних комунікацій БДПУ, Гомельський державний 

університет імені Франциска Скорини, відділ освіти Бердянської міської 

ради.  

Участь у конференції взяло 385 осіб, у тому числі з інших країн – 25 

учасників (Росія (Москва, Санкт-Петербург, Перм, Самара, Новосибірськ, 

Барнаул, Абакан), Болгарія (Пловдив, Велико-Тирново), Білорусь (Мінськ, 

Гомель), Польща (Краків, Варшава, Люблін), Азербайджан (Баку), Ізраїль 

(Тель-Авів), Туреччина (Стамбул), Норвегія (Скієн), Німеччина (Гамбург).  

Конференція проходила у два етапи: пленарне та секційні засідання.  

Пленарне засідання відкрив перший проректор БДПУ, доцент 

Володимир Федорик, який привітав учасників конференції з початком 

роботи. Він зазначив, що наукова подія, яка відбувається в університеті, 

сприяє подальшому утвердженню наукових зв’язків між навчальними 

закладами та надає можливість залучити практиків до обговорення проблем 

у сфері міжкультурної комунікації.  

Почесними гостями наукового зібрання стали видатні вчені. Зокрема, 

головний редактор журналу «Українська мова й література в сучасній 

школі», доктор педагогічних наук, академік Української академії 

акмеологічних наук Станіслав Караман закликав усіх науковців і вчителів 

подавати матеріали в науково-методичий часопис. Доктор педагогічних 

наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Іван Хом’як 
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звернув увагу на особливості викладання української мови в поліетнічному 

середовищі.  

Виступ доцента Інституту славістики Гамбурзького університету Алли 

Ляйснер зацікавив присутніх неординарністю викладу матеріалу та 

специфікою презентації лінгводидактичної теорії в Німеччині.  

Робота секційних засідань проходила за напрямами: «Міжкультурна 

комунікація як засіб взаєморозуміння в сучасному мовному світі»; 

«Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої 

літератури»; «Міжнаціональний діалог культур: інтеграція та са-

моідентифікація»; «Українська мова у взаємодії з іншими національними 

мовами»; «Формування мовної особистості в різних типах закладів освіти»; 

«Роль мас-медіа в полікультурному середовищі». У рамках роботи 

конференції проводилась виставка-презентація наукових, художніх і 

навчально-методичних видань учасників конференції. Гості ІІ Міжнародної 

наукової конференції «Мова – література – культура в контексті 

національних взаємозв’язків» відзначили її високий організаційний та 

науковий рівні. Обрана тема стала плідним підґрунтям для обміну думками 

із зазначеної проблематики.  

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції 

будуть опубліковані фахові видання: «Актуальні проблеми слов’янської 

філології: лінгвістика та літературознавство», «Актуальні проблеми 

іноземної філології: лінгвістика та літературознавство», «Педагогічні 

науки».  

 

Марія Греб,  

завідувач кафедри філологічних дисциплін  

Світлини Олександра Степаненка 
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ» 

19-20 вересня 2013 року на базі Інституту психолого-педагогічної освіти 

та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал 

професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти».  

Приємно, що ця подія вже стала традиційною та залучає до наукових 

дискусій викладачів і провідних науковців все більшої кількості країн і 

вузів. Зазначений форум проходив уже втретє та цього разу об’єднав 

близько 80 учасників: аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів 

України, Росії та ближнього зарубіжжя, відомих науковців. Обрана тематика 

науково-практичної конференції стала гарною можливістю наукового 

диспуту для вчених, що займаються проблемами удосконалення змісту, 

форм та методів навчання мистецтву, обміну практичними та теоретичними 

надбаннями у цій сфері. Найактуальнішими питаннями, що були обговорені 

в процесі диспуту стали сучасні напрямки та перспективи розвитку 

мистецької освіти, проблеми використання інноваційних технологій у змісті 

підготовки майбутніх учителів музики та хореографії. Масштабність 

конференції, глибина обговорюваних питань, рівень представництва її 

учасників засвідчили, що зазначена проблема є спільною як для українських 

так і російських науковців. У рамках проведення конференції та в контексті 

заходів, присвячених 70-ти річчю визволення міста Бердянська від 

фашистських загарбників, відбувся концерт творчих колективів кафедри 

мистецьких дисциплін, що складають студенти спеціальностей «Музичне 

мистецтво» та «Хореографія» під назвою «Ми – діти твої, Україно». Свято 
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краси, мистецтва, таланту – так охарактеризували дійство глядачі – 

учасники конференції та мешканці міста.  

Зазначені заходи свідчать, що освіта в сфері мистецтва відроджує свою 

значущість. Попит на мистецькі спеціальності невпинно зростає, бо людині 

за природою властиве прагнення до прекрасного. Адже сьогодні навчатися 

мистецтву стало престижно, цікаво та необхідно.  

 

Вікторія Григор’єва,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх навчання БДПУ  

На фото: учасники конференції  
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ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

«МОВА І СОЦІУМ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ» 
Незважаючи на дощовий ранок, гарний настрій та тверда готовність до 

роботи панували серед учасників конференції. Усього заявлено понад 200 

учасників, які представляли Україну, Росію, Болгарію, Словаччину, Польщу, 

Узбекистан. Взяло участь у роботі конференції понад 150 молодих 

науковців: викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, школярів.  

Організаторами конференції 

виступили: 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.  

Міжнародну конференцію було 

розпочато роботою пленарного 

засідання, на якому з вітальними 

словами виступили: проректор з 

наукової роботи БДПУ доктор 

педагогічних наук, професор І. Т. 

Богданов, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ, доктор історичних 

наук, професор І. І. Лиман, заступник директора Інституту філології та 

соціальних комунікацій БДПУ з навчально-методичної роботи, доктор 

філологічних наук, доцент О. П. Новик, голова Польського культурно-

освітнього товариства «Odrodzenie», кандидат філологічних наук, доцент О. 

М. Сухомлинов, завідувач кафедри загального мовознавства та слов’янської 

філології, кандидат філологічних наук, доцент А. М. Сердюк.  

Цікаві та різнопланові доповіді молодих науковців з різних країн: 

Миколи Бондарева (Жешув, Польща), Єлизавети Терентьєвої (Москва, 

Росія), а також України Андрія Мороза та Тетяни Нікішиної (Бердянськ) 

стали гармонійним продовженням роботи пленарного засідання. 

Завершальним етапом став цікавий та змістовний виступ гостя конференції, 

кандидата технічних наук, доцента О. В. Сосницького (Бердянськ), який 

презентував концепцію нових методів наукових досліджень.  

По закінченню пленарного засідання насичений день конференції було 

продовжено екскурсією містом під гаслом «Бердянськ – перлина 

Приазов’я», на якій учасники насолодилися мальовничими морськими 

краєвидами та відвідали оригінальні пам’ятники-візитівки міста.  
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У рамках конференції було проведено засідання круглого столу, 

присвячене 140-й річниці з дня народження Дмитра Ушакова, 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. Славістика в умовах 

глобалізації», «Актуальні проблеми болгаристики», «Переклад: статус, 

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

проблеми полоністики», на яких обговорювалися актуальні питання 

лінгвістики, методики, соціальних комунікацій та літературознавства на 

матеріалі різних мов.  

Другий день конференції відзначився продовженням роботи секцій та 

підбиттям підсумків роботи конференції. У результаті було відзначено 

кращі доповіді та ухвалено рішення про публікацію доповідей у збірнику 

студентських статей «Філологічні студії», у фахових збірниках «Актуальні 

проблеми слов’янської філології» та «Актуальні проблеми іноземної 

філології». Завершальна екскурсія до краєзнавчого музею міста та до музею 

ім. П. П. Шмідта ознайомила гостей з історією зародження та становлення 

Бердянська.  

У подальшому сподіваємося на плідну роботу та бажаємо молодим 

науковцям успіхів, натхнення, творчих здобутків, плідної роботи та чекаємо 

на наступній конференції.  

 

Тетяна Нікішина, 

аспірант кафедри загального мовознавства та слов’янської 

філології БДПУ  

 

На фото: вітання учасників конференції: від професора 

І. Т. Богданова  
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 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«СКАРБНИЦЯ РОЗУМУ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС 

ЛІТЕРАТУРИ» 

Конференцію провів Інститут філології та соціальних комунікацій 

Бердянського державного педагогічного університету (директор – професор 

Ольга Харлан) спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка, 

Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Науково-дослідним інститутом слов’янознавства та 

компаративістики БДПУ, Центром гендерних досліджень БДПУ під егідою 

Міністерства освіти і 

науки України та 

Національної академії 

наук України.  

З ініціативою 

проведення наукового 

заходу виступили 

кафедра української 

літератури та 

компаративістики, 

кафедра зарубіжної 

літератури та теорії 

літератури БДПУ.  

На конференції 

працювали дев’ять секцій, присвячених інтелектуальним жанрам, 

проблемам взаємодії філософії та художньої літератури, науки і моралі, 

штучного інтелекту, образу вченого, інтелектуала, генія в художньому творі, 

а також детективній прозі як особливій логічній структурі.  

Заявки на участь у конференції подали більше 200 учених, які 

представляли практично всі регіони України, міста Київ, Харків, Львів, 

Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Луганськ, 

Кам’янець-Подільський, Миколаїв, Слов’янськ, Тернопіль, Луцьк, 

Переяслав-Хмельницький, Житомир, Херсон…  

Обговорити проблеми літератури та повсякдення також виявили бажання 

філологи з Польщі, Білорусі та Російської Федерації. Більше 40 учасників 

представили стендові доповіді, які розміщені на сайті університету. До 

участі в конференції зголосилося більше 20 докторів наук, які представляли 

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

– авторитетні науковці: професори Галина Александрова, Олена Єременко, 

Юрій Пелешенко, Микола Васьків (Київ), Любов Хавкіна, Олександр 

Борзенко, Микола Саппа (Харків), Оксана Філатова (Миколаїв), Іван 

Штейнер (Гомель, Білорусь) та інші.  
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Урочисте відкриття конференції пройшло в актовій залі першого корпусу 

БДПУ. Із коротким вступним словом виступила та представляла гостей 

Софія Філоненко – директор науково-дослідного інституту слов’янознавства 

та компаративістики БДПУ. Учасників конференції вітали: ректор БДПУ, 

професор Вікторія Зарва, директор Інституту філології та соціальних кому-

нікацій Ольга Харлан, координатор з міжнародного співробітництва БДПУ 

Ігор Лиман, вчений секретар Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України Геннадій Нога, письменниця (Харківське видавництво «Клуб 

Сімейного Дозвілля») Сімона Вілар, письменник (Київське видавництво 

«Грані-Т» Іван Андрусяк, студентки-практикантки з Німеччини Ліллі Хубер, 

Ліліан Франц і Марія Мейлер. Студенти, викладачі та учасники конференції 

мали цікаві зустрічі з відомою українською письменницею, авторкою 

любовно-історичних романів Сімоною Вілар та з відомим письменником і 

критиком Іваном Андрусяком (див. світлини). Під час конференції 

традиційно проходила презентація найновішої наукової, методичної та 

навчальної літератури з актуальних проблем філології.  

Міжнародна наукова конференція посприяла піднесенню престижу 

нашого університету, згуртуванню науковців України та зарубіжжя, залу-

ченню студентів до наукової роботи.  

«Університетське Слово»  

Світлини Романа Костромицького 
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НОВИЙ КРОК У СПІВПРАЦІ БДПУ І BUAP 

У 2013 році зроблено ще один крок у співробітництві Бердянського 

державного педагогічного університету і Заслуженому Автономному 

Університеті Пуебла (BUAP), потужний імпульс якому був даний візитом до 

Мексики у жовтні 2011 р. делегації БДПУ на чолі з ректором Вікторією 

Зарвою. У період з 7 по 23 листопада 2013 р. у BUAP працювали доктори 

історичних наук, професори БДПУ Ігор Лиман і Вікторія Константінова. 

Одним із головних завдань візиту було завершення організаційної 

підготовки і участь у 

проведенні Другого 

міжнародного 

мультидисциплінарного 

симпозіуму, присвяченого 

проблемам пам’яті (SIMEM) 

«Пам’ять, Історія, Забуття: 

нові соціальні перспективи». 

Симпозіум приурочено до 

100 річниці з дня 

народження славетного 

французького філософа Поля 

Рікера. Співорганізаторами 

цього наукового форуму 

виступили саме BUAP і БДПУ. Логотип бердянського вишу було розміщено 

на банерах, плакатах симпозіуму, на сертифікатах, що видавались його 

учасникам. Про плідну співпрацю мексиканського та українського вишів, 

одним з результатів якої став SIMEM, на так званій «інаугураційній» частині 

симпозіуму розповідали Філіпе Перес та Ігор Лиман. 

Крім науковців із Бердянська та низки інституцій Мексики, очну участь у 

симпозіумі взяли дослідники з Аргентини, Колумбії, Бразилії та Іспанії. 

Складовою заходу стала презентація постерних доповідей дослідників з 

України, Мексики, Швейцарії, Угорщини та Казахстану. Безпосередньо 

І.Лиман і В.Константінова на симпозіумі виступили з доповідями «"Wars of 

(for) Memory": the personal experiences of participation» і «Representations of 

memory in "Albums of Songs" of Ukrainians forcibly deported to Germany 

during the Second World War». 

Показово, що серед мексиканських організаторів симпозіуму під орудою 

доктора Вікторії Перес був представлений і Карлос Бонанні Торре Бланка, 

який навесні 2013 р. проходив стажування в БДПУ і брав участь у низці 

воркшопів, організованих Науково-дослідним інститутом Історичної 

урбаністики. Свою доповідь, присвячену просторам пам’яті, він 

супроводжував презентацією, до якої були включені і фото, зроблені ним 

під час перебування в Бердянську. 

http://ri-urbanhistory.org.ua/home/9-news/195-novij-krok-u-spivpratsi-bdpu-i-buap
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Сертифікати учасників симпозіуму були видані 6 співробітникам і 

аспірантам кафедри історії України БДПУ (І.Лиман, В.Константінова, 

Ю.Королевська, О.Авдєєва, Л.Золотар, В.Романченко) і 5 співробітникам 

Науково-дослідного 

Інституту історичної 

урбаністики. Серед 

останніх — С.Білівненко 

(постер ―Zaporizhzhya 

Scientific Society of 

Ya.Novytskyi. Research and 

Protection of Historical 

Memory‖) і В. 

Грибовський (постер ―City 

as Frontier: Social Memory 

and Identities in the 

Almanac ―City’s 

Frontiers‖). 

У пабланській пресі і на мексиканських веб-сайтах подані статті з 

інформацією, що BUAP (Мексика) провів симпозіум у співпраці з БДПУ 

(Україна). Зі свого боку, бердянці розмістили на сайті Науково-дослідного 

інституту Історичної урбаністики програму симпозіуму, постери його 

учасників, фото звіт про цей науковий форум. Статті учасників симпозіуму 

планується опублікувати у мексиканському часописі «Morphé». За 

результатами попереднього, першого SIMEM за редакцією його ініціатора 

Вікторії Перес підготовлена книга іспанською мовою «(Не)вірність пам’яті» 

серед співавторів якої є І.Лиман. Під час візиту до Мексики бердянські 

науковці спільно з В.Перес працювали над макетом цього видання, яке 

найближчим часом має бути опубліковано як спільний проект і відповідно 

під грифами BUAP, БДПУ та Університету Лаваль (Канада).  

Серед чисельних складових візиту було і тісне спілкування з колишніми 

студентами БДПУ, які сьогодні проходять навчання у BUAP, Анатолієм та 

Іриною Коноваленко. Між іншим, ці берданці також були залучені до 

технічної підготовки SIMEM «Пам’ять. Історія. Забуття». До речі, молоді 

люди за пропозицією І.Лимана підготували статтю з враженнями про своє 

навчання в Мексиці, яка найближчим часом буде опублікована в 

університетській пресі. 

Лиман І.І., доктор історичних 

наук, професор, координатор 

міжнародної діяльності БДПУ На 

фото: деякі моменти з роботи 

симпозіуму 
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РОЗШИРЮЄМО НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ 

21-23 листопада відбулася III Міжнародна науко-практична конференція 

«Виховання і навчання дітей молодшого віку», що проходила в Москві. У 

конференції взяли участь більш ніж 800 учасників із 17 держав. Активним 

учасником цієї конференції була Лариса Зайцева, професор кафедри 

дошкільної освіти БДПУ (див. світлини).  

На малому пленумі серед представників різних країн (Швеція, 

Нідерланди, Хорватія, Словаччина, Румунія), вона ознайомила слухачів з 

особливостями вітчизняної 

системи дошкільної освіти.  

Доповідь «Формування у 

старших дошкільників 

узагальнених процесуальних 

уявлень про об’єкти довкілля» 

Лариси Зайцевої відкрила секцію 

№1 «Пізнавальний розвиток 

сучасного дошкільника». У бесіді 

з модератором секції Євгенієм 

Субботським (доктор 

психологічних наук, професор 

університету Ланкастер, Великобританія) було розглянуто перспективу 

дослідження у цьому напрямку. Про інтерес учасників до проблеми, яку 

висвітлювала Л. Зайцева, свідчили запитання учасників конференції та 

пропозиція перекласти методичні розробки для практиків на російську мову.  

Одним із заходів, який пройшов у рамках конференції, було відвідування 

дошкільного навчального 

закладу м. Москви. Завідувачка 

Тетяна Даниліна (канд. пед. наук, 

доцент МГПУ) поділилася 

досвідом створення предметно-

розвивального середовища в 

різних вікових групах, 

ознайомила з інноваційною 

технологією соціалізації дітей 

дошкільного віку «Клубна 

година».  

Конференція пройшла в 

дружній атмосфері. Учасники 

мали можливість обмінятися ідеями, намітити напрямки співпраці, 

домовитися про запуск спільних дослідницьких проектів.  

«УС»  

Світлин з архіву кафедри 
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НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ЛІЛІЇ 

25 березня 2013 року до БДПУ надійшла приємна звістка: за 

результатами проведення Міжнародного конкурсу науково-дослідницьких 

проектів студентів педагогічних вузів та коледжів Ростовської області 

(Росія) та України «Инновационные технологи в развитии образования», 

який відбувся на базі Таганрозького державного педагогічного інституту 

імені А. П. Чехова (м. Таганрог), студентка 3 курсу Інституту фізико-

математичної та технологічної освіти Лілія Чапко здобула І місце. Тема 

наукової роботи:―Удосконалення навчального фізичного експерименту з 

хвильової оптики засобами імітаційного комп’ютерного моделювання‖ ( 

керівник – доктор. 

пед. наук, професор, 

завідувач кафедри 

методики 

викладання фізико-

математичних 

дисциплін та 

інформаційних 

технологій у 

навчанні БДПУ Н. 

Сосницька).  

Наукова робота 

Л. Чапко присвячена 

проблемі 

комп’ютеризації навчального процесу з фізики – що сприяє удосконаленню 

навчального фізичного експерименту засобами ІКТ. Особливу увагу 

конкурсної комісії привернули, запропоновані авторкою, шляхи та засоби 

впровадження запропонованої методики у навчально-виховний процес. Ця 

перемога стала вагомим науковим здобутком, враховуючи учасників 

конкурсу з провідних педагогічних вишів України та Росії.  

Заохочення студентів до наукових досліджень, оволодіння ними 

навичками наукової діяльності є важливою умовою професійної підготовки 

майбутніх учителів, що успішно реалізується в Інституті фізико-

математичної та технологічної освіти БДПУ.  

 

Наталя Сосницька,  

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики 

викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у 

навчанні Інституту фізико-математичної та технологічної освіти БДПУ  

 

На фото: момент нагородження студентки Лілія Чапко 
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"ЛІПТОВСЬКА СНІЖИНКА" 

Організатори проекту від України – 

«Федерація культурних програм» (м. 

Київ) і ТФ «Бусоль вояж» (м. Ужгород) 

при підтримці Посольства України в 

Словаччині. У цьому конкурсі взяли 

участь студентки спеціальності 

«музичне мистецтво» Інституту 

психолого-педагогічної освіти та 

мистецтв БДПУ Ганна Веренько та 

Уляна Єгорова. У журі конкурсу 

ввійшли відомі діячі Словаччини, 

Хорватії, Болгарії, Росії, України, 

представники відділу культури 

Посольства України в Словаччині. 

Очолив журі представник Болгарії, 

почесним головою журі конкурсу був 

представник Франції. 

Наші студентки гідно виступили в 

цьому проекті. Журі конкурсу було зачароване гарним голосом Уляни 

Єгорової. Природа наділила її сильним сопрано, яке вільно ллється, тонким 

відчуттям музики, акторською майстерністю. Відзначило журі професійне 

виконання Ганною Веренько творів Сергія Прокоф’єва, Миколи Метнера, 

Фридерика Шопена на фортепіано. Властиві Ганні добрий смак, відчуття 

стилю знайшли відгук у душі слухачів. Виконання фортепіанного циклу 

Сергія Прокоф’єва «Сарказми» було відмічено особливо. Ганна змогла 

передати своїм виконанням вражаючі ритми Прокоф’єва, мужні, чеканні, 

гострі, його надзвичайно багату і різноманітну музичну мову. 

Встигли дівчата взяти участь і в «Днях слов'янськоїкультури», які також 

проходили в Словаччині в місті 

Ліптовський Ян. Виконавцям 

вдалося знайти музичний образ, 

характер виконуваних творів, 

створити необхідний настрій. 

Рішенням журі Уляна Єгорова, 

студентка III курсу (номінація 

естрадний вокал) нагороджена 

Дипломом лауреата I ступеню. 

Ганна Веренько, студентка VI 

курсу (номінація 

інструментальне виконання) 

нагороджена Дипломом 

лауреата I ступеню, а також 
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спеціальним призом за виконання фортепіанного циклу Сергія Прокоф’єва 

«Сарказми». Викладач Ганни Веренько – Галина Юріївна Гайнетдінова та 

викладач Уляни Єгорової – доцент Ольга Вікторівна Матвєєва нагороджені 

Дипломами за високопрофесійну підготовку лауреатів I ступеню на V 

міжнародному конкурсі мистецтв «Ліптовська сніжинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Баріннець, 

кореспондент 

«Університетського Слова» 

Світлини з архіву кафедри 

мистецьких дисциплін та 
методик їх викладання 
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ХТОСЬ ІЗ КРИМУ, ЄВГЕН – З РИМУ! 
14 молодих науковців та священиків з різних регіонів України, серед 

яких і співробітник науково-дослідного інституту Історичної Урбаністики, 

аспірант кафедри історії України Бердянського державного педагогічного 

університету Євген Гнибіда, 4-11 липня 2013 року пройшли курс Літньої 

школи в Римі «Патріярх Йосип Сліпий: до 50-ліття звільнення, прибуття до 

Риму та заснування УКУ». Впродовж тижня учасники представили свої 

наукові доробки, присвячені життю Блаженнійшого Патріарха Йосипа 

Сліпого (тема доповіді Євгена Гнибіди — «Доля мільйонів кріз призму 

одиниць»), а також прослухали лекції визнаних науковців-істориків та 

богословів. Серед них: о. Андрій Михайленко (Айштетт, Німеччина), Юрій 

Волошин (Полтава, Україна), Олег Турій (Львів, Україна). Зокрема, Олег 

Турій представив учасникам унікальні фонди з особистої бібліотеки 

митрополита Андрея Шептицького, документи періоду національно-

визвольних змагань, а також матеріали діяльності Блаженнійшого Патріарха 

Йосипа Сліпого, які зібрані в архіві тов. Святої Софії.  

 

Ігор Лиман,  

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

України, координатор міжнародної діяльності БДПУ  

На світлині: учасники Літньої школи в аббатстві 

св. Ніло (Гратоферата 
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ЗМІЦНЮЄМО МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

6-8 лютого відбувся Третій міжнародний педагогічний форум «Еволюція 

теорії і практики сучасної освіти: реалії і перспективи» (м. Самара, 

Російська Федерація). Форум об’єднав більш ніж 250 учасників із різних 

міст Російської Федерації та представників Японії, України, Польщі, 

Казахстану. Метою Форуму – вироблення стратегії і механізмів в розгляді 

актуальних 

проблем у сфері 

дошкільної, 

початкової, вищої 

освіти на основі 

аналізу 

інноваційного 

досвіду 

закордонних країн 

і регіонів 

Російської 

Федерації.  

Активним 

учасником Форуму 

стала Лариса Іванівна Зайцева, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти нашого університету: працювала у складі організаційного 

комітету; виступила з доповіддю «Сучасні підходи до організації навчання 

дошкільників: діяльнісний, компетентнісний, інтегрований» на пленарному 

засіданні; була членом журі в конкурсі проектів «Найперші відкриття»; 

провела майстер-клас з дітьми старшого дошкільного віку (див. світлини).  

Форум проходив у Поволзькій державній соціально-гуманітарній 

академії. Лариса Іванівна зустрілася з викладачами та студентами кафедри. 

Вона прочитала лекції для студентів 3-4 курсів спеціальності «Дошкільна 

освіта». Результатом спілкування, обміну досвідом з колегами стало 

підписання договору про співпрацю між Бердянським державним 

педагогічним університетом і федеральним державним бюджетним освітнім 

закладом вищої професійної освіти «Поволзька державна соціально-

гуманітарна академія».  

Ініціативна група розробила програму науково-методичної роботи 

кафедри дошкільної освіти Інституту соціально-педагогічної та корекційної 
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освіти та кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогіки початкової 

освіти факультету початкової освіти.  

Співпраця між кафедрами буде здійснюватися за напрямками: науково-

дослідницька робота, обмін студентами та викладачами, перепідготовка 

науково-педагогічних кадрів, видавнича діяльність.  

Гостинно приймали господарі Форуму учасників конференції. Незабутні 

враження залишила екскурсія містом, відвідування оперного театру, 

бункеру Сталіна та інших пам’яток.  

Ірина Улюкаєва,  

доцент кафедри дошкільної освіти 

 Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти  

 

Світлини з архіву кафедр 
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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. 60 балів 

2. Участь у виконанні міжнародного колективного гранту. 

30 балів 

керівникові, 50 

балів на 

колектив 

виконавців 

3. 

Подання на міжнародний індивідуальний грант 

(Враховуються лише подання, попередньо зафіксовані в 

міжнародному відділі). 

4 бали 

4. 

Подання на міжнародний колективний грант 

(Враховуються лише подання, попередньо зафіксовані в 

міжнародному відділі). 

по 2 кожному  

аппліканту 

5. Патент на винахід міжнародного рівня. 60 балів 

6. 

Підписання договору про співробітництво з вищим 

навчальним закладом чи науковою установою іншої 

країни. 

20 балів 

7. 

Підписання договору про співробітництво зі 

структурним підрозділом вищого навчального закладу 

чи наукової установи іншої країни (Договір про 

співробітництво мають право укладати тільки керівники 

підрозділів). 

15 балів 

8. 
Запрошення іноземного фахівця для роботи чи 

стажування у БДПУ. 

від 20 до 40 

балів 

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

10. Організація та проведення Міжнародної літньої школи 60 балів 

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

балів 
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12. 
Організація презентації чи іншого заходу разом з 

іноземними гостями. 
8 балів 

13. 

Очна участь у міжнародній конференції (науково-

практичному семінарі, міжнародній школі-семінарі) на 

території України. 

4 бали 

 

14. 
Заочна участь у міжнародній конференції на території 

України. 

 

2 бали 

15. 
Заочна участь у міжнародній конференції на території 

інших країн 
4 бали 

16. 

Поїздка за кордон: 

– країни СНД: 
 

– для викладання; 50 балів 

– для навчання; 40 балів 

– для стажування; 30 балів 

– для участі у раді із захисту наукових кваліфікаційних 

робіт; 
15 балів 

– для участі в конференції, науково-практичному 

семінарі, міжнародній школі-семінарі; 
10 балів 

– для роботи в бібліотеках; 15 балів 

– для участі у спортивних змаганнях; 10 балів 

– для участі у фестивалях; 10 балів 

– для знайомства з традиціями та системою освіти 

країни. 
5 балів 

– інші країни:  

– для викладання; 55 балів 

– для навчання; 45 балів 

– для стажування; 35 балів 

– для участі у раді із захисту наукових кваліфікаційних 

робіт; 
20 балів 

– для участі в конференції, науково-практичному 

семінарі, міжнародній школі-семінарі; 
15 балів 
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– для роботи в бібліотеках; 20 балів 

– для участі у спортивних змаганнях; 15 балів 

– для участі у фестивалях; 15 балів 

– для знайомства з традиціями та системою освіти 

країни. 
7 балів 

17. Публікація монографії або підручника за кордоном. 80 балів 

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

 

 

 

19. 

Публікації статті у закордонному виданні (друкованому 

або електронному) 
 

– у виданні країн СНД; 8 балів
1
 

– у виданні інших країн. 10 балів
2
 

20. 

Керівництво студентською міжнародною діяльністю:  

– участь студента у міжнародних конкурсах; 4 бали 

– перемога студента в міжнародних конкурсах; 20 балів 

– призове місце студента в міжнародних конкурсах; 15 балів 

– перемога студента у міжнародній олімпіаді; 30 балів 

– призове місце студента у міжнародній олімпіаді; 25 балів 

– керівництво студентом, чия стаття видана за 

кордоном. 

7 балів 

21. 

Керівництво студентом, який опублікував книгу спільно 

із іноземним фахівцем або книгу як спільне видання 

БДПУ та іноземного ВНЗ. 

30 балів 

22. 

Організація поїздки студентів БДПУ за кордон: 

– в країни СНД: 
 

– на екскурсію; 5 балів 

– для участі в конференції, науково-практичному 

семінарі, міжнародній школі-семінарі; 

 

8 балів 

– для участі у міжнародних фестивалях та конкурсах; 15 балів 

                                                           
1
 При публікації у виданні з високим імпакт-фактором – 16. 

2
 При публікації у виданні з високим імпакт-фактором – 20. 
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– для участі у міжнародних спортивних змаганнях; 15 балів 

– для стажування; 15 балів 

– для навчання. 20 балів 

– в інші країни:  

– на екскурсію; 10 балів 

– для участі в конференції, науково-практичному 

семінарі, міжнародній школі-семінарі; 

13 балів 

 

– для участі у міжнародних фестивалях та конкурсах; 20 балів 

– для участі у міжнародних спортивних змаганнях; 20 балів 

– для стажування; 20 балів 

– для навчання. 15 балів 

23. 

Одержання сертифікату TOEFL, GMAT, IELTS, TOEIC, 

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

ZMP, ZOP про володіння іноземною мовою. 

20 балів 

24. 
Керівництво участю студента в міжнародних 

волонтерських проектах на території України. 
4 бали 

25. Участь у редакційній колегії іноземних видань.  15 балів 

26. 
Участь у програмному комітеті Міжнародної 

конференції.  
15 балів 

27. Членство у міжнародній асоціації. 5 балів 

28. 

Інші види міжнародної діяльності оцінюються за 

поданим матеріалом комісією із заступників директорів 

інститутів (деканів факультетів). 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ КАФЕДР БДПУ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ЗА 2013 РІК  
 

(Складено згідно звітів, наданих до 27.12.2013 заступниками директорів 

інститутів і деканів факультетів БДПУ) 
 

 Структурний підрозділ 
Кількість 

балів 

1.  Кафедра історії України 979 

2.  Кафедра інформатики та програмної інженерії 959 

3.  Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури 921 

4.  
Кафедра загального мовознавства та слов’янської 

філології 
859 

5.  Кафедра економіки підприємства та економічної теорії 664 

6.  
Кафедра української мови та методики викладання 

фахових дисциплін 
615 

7.  Кафедра економічної кібернетики і фінансів 488 

8.  Кафедра української літератури та компаративістики 454 

9.  Кафедра іноземних мов і методики викладання 422 

10.  
Кафедра методики викладання фізико-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій у навчанні 
338 

11.  
Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання 
336 

12.  Кафедра початкової освіти 275 

13.  
Кафедра педагогіки вищої школи, управління 

навчальним закладом та методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

272 

14.  Кафедра прикладної психології та логопедії 247 

15.  Кафедра теорії та методики фізичного виховання 233 

16.  Кафедра основ здоров’я та фізичної реабілітації 193 

17.  
Кафедра комп’ютерні технології в управлінні та 

навчанні 
191 

18.  Кафедра політології та правознавства 190 

19.  
Кафедра менеджменту готельного, курортного та 

туристичного сервісу 
183 

20.  Кафедра соціальної педагогіки 164 

21.  Кафедра фізики 151 

22.  Кафедра психології 144 
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23.  Кафедра соціальних комунікацій 142 

24.  Кафедра технічних дисциплін 135 

25.  Кафедра дошкільної освіти 134 

26.  Кафедра педагогіки 134 

27.  
Кафедра теорії та методики технологічної та 

професійної освіти 
118 

28.  
Кафедра фундаментальних та інженерно-педагогічних 

дисциплін 
109 

29.  Кафедра професійної освіти 101 

30.  Кафедра біології, екології і безпеки життєдіяльності 70 

31.  Кафедра математики 53 

32.  Кафедра філософії та всесвітньої історії 26 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ БДПУ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ЗА 2013 РІК
1
 

 

(Складено згідно звітів, наданих до 24.12.2013 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». 

Межуєв Віталій Іванович 
Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
733 

Лиман Ігор Ігорович Кафедра історії України 473 

Зарва Вікторія Анатоліївна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
411 

Константінова Вікторія 

Миколаївна 
Кафедра історії України 401 

Несторенко Тетяна Петрівна  
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
384 

Загороднова Вікторія 

Федорівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

250 

Несторенко Олександ 

Васильович 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
232 

Сєнічева Ольга Анатоліївна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
202 

Захарченко Павло 

Васильович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
185 

Сердюк Алла Михайлівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
180 

Сосницька Наталя 

Леонідівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

179 

Харлан Ольга Дмитрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
173 

Нищета Володимир 

Анатолійович 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

153 

Гуренко Ольга Іванівна Кафедра соціальної педагогіки 136 
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Казачковська Галина 

Володимирівна 

Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
134 

Вусик Ганна Леонідівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
127 

Сосницький Олександр 

Васильович 

Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
124 

Осіпов Віталій 

Миколайович 

Кафедра основ здоров’я та фізичної 

реабілітації 
123 

Баханов Костянтин 

Олексійович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

120 

Алєксєєнко Ірина Вікторівна 
Кафедра політології та 

правознавства 
117 

Алєксєєва Лариса 

Олександрівна 

Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
110 

Співак Ірина Едуардівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
105 

Філоненко Софія Олегівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
100 

Домащенко Олександр 

Володимирович 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
100 

Журавльова Світлана 

Сергіївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
93 

Гриценко Михайло 

Павлович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
92 

Рогозін Ігор Вікторович Кафедра фізики 88 

Крамаренко Алла 

Миколаївна 
Кафедра початкової освіти 84 

Варикаша Марта 

Миколаївна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
83 

Ходикіна Ірина Іванівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
81 

Корнієнко Світлана Іванівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов'янської філології 
81 

Кудінов Микола 

Валерійович 

Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
81 

Греб Марія Михайлівна Кафедра початкової освіти 80 

Літус Руслан Іванович 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
77 
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Новик Ольга Петрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
69 

Сичікова Яна Олександрівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

68 

Генов-Стешенко Олексій 

Вікторович 

Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
68 

Чемоніна Лада 

В’ячеславівна 
Кафедра початкової освіти 67 

Жигірь Вікторія Іванівна Кафедра професійної освіти 67 

Папанова Валентина 

Анатоліївна 

Кафедра політології та 

правознавства 
66 

Лаврик Володимир 

Володимирович 

Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
63 

Табакова Ганна Іванівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
62 

Салюк Богдана Анатоліївна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
61 

Крижко Василь Васильович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

60 

Халабузар Оксана 

Анатоліївна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
57 

Королевська Юлія Юріївна Кафедра історії України 55 

Пащенко Інна Миколаївна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

55 

Червенко Оксана Борисівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
54 

Сущинська Тетяна Сергіївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
54 

Малихін Андрій 

Олександрович 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
54 

Нікішина Тетяна Ігорівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
52 

Бардус Ірина Олександрівна 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
51 

Немченко Сергій Кафедра педагогіки вищої школи, 50 
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Геннадійович управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

Чикіль Марія Юріївна Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 

49 

Кіркова Наталя Петрівна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
49 

Кашкарьова Людмила 

Ромуальдівна 
Кафедра психології 49 

Жигірь Анатолій 

Анатолійович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
48 

Кравченко Людмила 

Миколаївна 

Кафедра основ здоров’я та фізичної 

реабілітації 
48 

Задворна Ксенія 

Валентинівна 
Кафедра соціальних комунікацій  47 

Глазкова Ірина Яківна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
45 

Сизко Ганна Іванівна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
42 

Костенко Ганна Петрівна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
42 

Колінько Олена Петрівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов'янської філології 
42 

Ачкан Віталій Валентинович 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

41 

Ярова Олена Борисівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
40 

Шмигов Павло 

Володимирович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
40 

Шаповалова Тетяна 

Григорівна 

Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
40 

Котенджи Леонід 

Валентинович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
40 

Гладка Марина Євгеніївна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
40 

Волошина Алла 

Константинівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

40 
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Богданова Марина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
38 

Смаковський Юрій 

Васильович 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

38 

Богдан Валерій 

Володимирович 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
37 

Рогозіна Ольга Василівна 
Кафедри теорії та методики 

технологічної та професійної освіти  
36 

Христіанінова Раїса 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

35 

Глазова Світлана 

Миколаївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

34 

Ярощук Лілія Григорівна  Кафедра педагогіки 34 

Ревуцька Олена 

Володимирівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії  
33 

Омельченко Анетта Іванівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

33 

Дубінець Ірина 

Володимирівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

33 

Казанцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 32 

Павлик Неля Віленівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

32 

Олійник Еліна Вікторівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

32 

Кардашова Тетяна 

Миколаївна 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
32 

Авдєєва Олена Сергіївна Кафедра історії України 32 

Крижко Олена Анатоліївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

31 

Нагай Ірина Давидівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
30 
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Ротару Ірина Юріївна Кафедра соціальних комунікацій 30 

Чуприна Ганна Петрівна 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
30 

Кідалов Валерій Віталійович Кафедра фізики 30 

Григор’єва Вікторія 

Вікторівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

30 

Расторгуєва Ірина Сергіївна 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
29 

Кравченко Наталя 

Володимирівна 

Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
29 

Шевчінська Тетяна Юріївна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
28 

Юносова Валентина 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

28 

Толкачова Анжеліка 

Сергіївна 
Кафедра педагогіки 28 

Онищенко Сергій 

Вікторович 
Кафедра технічних дисциплін 28 

Старокожко Ольга 

Миколаївна 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

28 

Токаренко Олена Іванівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
27 

Сергієнко Світлана 

Михайлівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

27 

Матвєєва Ольга Вікторівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

27 

Кривильова Олена 

Анатоліївна 
Кафедра професійної освіти 26 

Глазова Яна Василівна 
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
26 

Захарченко Таїса 

Костянтинівна 

Кафедра філософії та всесвітньої 

історії 
26 

Удовиченко Ганна 

Андріївна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
26 
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Линдіної Євгенії Юріївни 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
26 

Старинська Олена Віталіївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
25 

Горецька Олена Віталіївна Кафедра психології 25 

Шиманович Ірина 

Вікторівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
24 

Коркішко Вікторія Олегівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
24 

Сиващенко Сергій Іванович 
Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
24 

Гайнетдінової Галини 

Юріївни 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

24 

Ткачова Наталія Петрівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

24 

Косенко Павло Борисович 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

23 

Сидорченко Тетяна 

Федорівна 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
22 

Попова Ольга Іванівна Кафедра педагогіки 22 

Кара Світлана Миколаївна 
Кафедра основ здоров’я та фізичної 

реабілітації 
22 

Омеляненко Алла 

Володимирівна 
Кафедра дошкільної освіти 22 

Мельнікова Юлія 

Олександрівна 
Кафедра соціальних комунікацій 21 

Анісімова Ніна Павлівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
21 

Шишкін Геннадій 

Олександрович 
Кафедра фізики 21 

Савицька Олена 

Станіславівна 

Кафедра  теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
20 

Кондакова Людмила 

Олександрівна  
Кафедра соціальних комунікацій 20 

Акімов Сергій 

Костянтинович 

Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
20 

Сердюк Наталія Іванівна Кафедра психології 20 
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Малихіна Тетяна Петрівна Кафедра психології 20 

Дольме Марія Михійлівна Кафедра технічних дисциплін 20 

Гнатюк Віталій Васильович 
Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
20 

Бойко Ірина Миколаївна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

20 

Школа Ірина Вікторівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
20 

Ліпич Вікторія Миколаївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

20 

Розумна Тетяна Сергіївна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
20 

Линдіна Євгенія Юріївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
18 

Журавльова Лариса 

Станіславівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
18 

Григоряк Оксана Вікторівна Кафедра технічних дисциплін 18 

Григоряк Оксана Вікторівна Кафедра технічних дисциплін 18 

Федорик Юрій 

Володимирович 
Кафедра історії України 18 

Харіна Ольга Іванівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
17 

Школа Валентина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
17 

БілоусоваВікторія 

Вікторівна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
17 

Мартиненко Олена 

Володимирівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчан 

ня (відділення хореографії) 

17 

Пастирєва Катерина 

Юріївна 
Кафедра математики 16 

Бєлова Юлія Юріївна Кафедра технічних дисциплін 16 

Зрожевська Алла Якимівна Кафедра дошкільної освіти 16 

Лопатіна Ганна 

Олександрівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
15 
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Зайцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 14 

Носко Анастасія 

Михайлівна 
Кафедра соціальних комунікацій 14 

Богданова Ольга Іванівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
14 

Маркова Євгенія Сергіївна 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
14 

Пелагейченко Микола 

Леонідович 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
14 

Логвиненко Анастасія 

Олегівна 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
14 

Лебідь Ольга Валеріївна Кафедра педагогіки 14 

Дорошенко Марина 

Ібрагимівна 
Кафедра психології 14 

Голуб Олена Вікторівна Кафедра педагогіки 14 

Бабіна Наталя Іванівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
14 

Сердюк Тетяна Іванівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

13 

Білаш Ганна Олександрівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
12 

Костромицький Роман 

Іванович 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
12 

Харіна Олена Олексіївна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
12 

Яценко Тетяна Миколаївна Кафедра фізики 12 

Фролова Ольга Василівна Кафедра психології 12 

Сербова Ольга Вікторівна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
12 

Рубінчик Віктор 

Анатолійович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
12 

Перегудова Валентина 

Іванівна 
Кафедра технічних дисциплін 12 

Даннік Людмила 

Анатоліївна 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
12 

Володько Тетяна 

Костянтинівна 
Кафедра початкової освіти 12 
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Бурназова Віра 

Володимирівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

12 

Буянов Павло Георгійович Кафедра технічних дисциплін 11 

Петровська Катерина 

Володимирівна 
Кафедра соціальної педагогіки 10 

Макаренко Лілія Василівна Кафедра дошкільної освіти 10 

Вербовий Руслан 

Миколайович 
Кафедра соціальних комунікацій 10 

Шумілова Ірина Федорівна 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

10 

Коржова Марія Миколаївна 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
10 

Щербакова Надія 

Миколаївна 
Кафедра педагогіки 10 

Хатько Алла Вікторівна 
Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
10 

Хатунцева Світлана 

Миколаївна 

Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
10 

Малицька Олена 

Володимирівна 
Кафедра початкової освіти 10 

Колпакчи Олена Сергіївна Кафедра психології 10 

Коваль Людмила Вікторівна Кафедра початкової освіти 10 

Кірєєва Ірина Веніамінівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

10 

Сизоненко Ірина 

Геннадіївна 
Кафедра соціальної педагогіки 10 

Бузова Олена Дмитрівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

музичного мистецтва) 

10 

Регуш Юлія Сергіївна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
9 

Павленко Лілія Василівна 
Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
9 
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Кушнірюк Сергій 

Гергійович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
9 

Коваленко Валерій 

Миколайович 
Кафедра математики 9 

Павленко Максим Петрович 
Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
9 

Кот Надія Андріївна Кафедра дошкільної освіти 8 

Дуброва Оксана 

Володимирівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
8 

Федорченко Ірина 

Володимирівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

8 

Барбашова Ірина 

Анатоліївна 
Кафедра педагогіки 8 

Єськова Тетяна Леонідівна Кафедра дошкільної освіти 8 

Онуфрієнко Ольга 

Григорівна 
Кафедра математики 7 

Макаренко Тамара Петрівна 
Кафедра політології та 

правознавства 
7 

Вагіна Наталя Степанівна Кафедра математики 7 

Улюкаєва Ірина Гереєвна Кафедра дошкільної освіти 6 

Тельчарова Олена Панасівна Кафедра дошкільної освіти 6 

Бросленко Олена Леонідівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
6 

Мороз Андрій Анатолійович 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
6 

Шиман Олександра Іванівна Кафедра початкової освіти 6 

Чумак Віктор Вікторович Кафедра психології 6 

Самсутіна Наталя 

Михайлівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
6 

Попова Лариса Петрівна Кафедра початкової освіти 6 

Малихін Володимир 

Андрійович 
Кафедра технічних дисциплін 6 

Вертипорох Дмитро Якович Кафедра технічних дисциплін 6 
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Мацюк Василь Васильович Кафедра математики 5 

Красножон Олексій 

Борисович 
Кафедра математики 5 

Тургенєва Анастасія 

Олександрівна 
Кафедра соціальної педагогіки 4 

Назарук Юлія Борисівна Кафедра дошкільної освіти 4 

Луб’янова Аліна Іванівна Кафедра дошкільної освіти 4 

Мороз-Рекотова Леся 

Вікторівна 
Кафедра дошкільної освіти 4 

Максакова Маргарита 

Віталіївна 

Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
4 

Клименко Олександр 

Костянтинович 

Кафедра інформатики та програмної 

інженерії 
4 

Хоменко Світлана 

Валеріївна 
Кафедра професійної освіти 4 

Горбатюк Лариса Василівна 
Кафедра комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні 
4 

Черемісіна Тетяна 

Володимирівна 

Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
4 

Черезова Ірина 

Олександрівна 
Кафедра психології 4 

Цибуляк Наталя Юріївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
4 

Фурманова Тетяна Ігорівна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

4 

Писанець Ірина 

Вячеславівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
4 

Леміш Катерина Михайлівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
4 

Ільман Вікторія 

Олександрівна 
Кафедра психології 4 

Єфімов Сергій Васильович 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
4 

Ємельянова Олена Юріївна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

4 

Данило Світлана 

Миколаївна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
4 
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Засядько Андрій Іванович 
Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін 
4 

Голік Олександр Борисович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

4 

Маляров Олександр 

Миколайович 
Кафедра професійної освіти 4 

Вержиковський  Кафедра математики 4 

Будний Олексій 

Миколайович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
4 

Ан Олена Віталійовна 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
4 

Авєтіс’янц Наталя Сергіївна 

Кафедра мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання (відділення 

хореографії) 

4 

Захарова Наталя Миколаївна Кафедра соціальної педагогіки 4 
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