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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 2014 році БДПУ підписано 6 договорів про співробітництво із 

зарубіжними навчальними закладами (раніше, у період з 2001 по 2013 р., 

укладено 65 таких договорів). 

 

 
 

Країна 
Навчальний заклад або його підрозділи,  

з якими підписано угоду про співробітництво 

Дата підписання 

угоди 

Росія ФДБОУ ВПО "ТДПУ ім. Л. М. Толстого" 25.02.2014 р. 

Молдова 
Придністровський державний університет             

ім. Т. Г. Шевченка 
03.03.2014 р. 

Туреччина 
Туристична фірма "Prens Turizm Kuyumculuk ve Ltd. 

Sti" 
20.02.2014 р. 

Білорусь 
Вітебський державний університет                                    

ім. П. М. Машерова 
29.09.2014 р. 

Малайзія Університет Малайзії Паханг 25.08.2014 р. 

Росія 
ФДБОУ ВПО "Брянський державний університет 

імені академіка І. Г. Петровського" 
21.10.2014 р. 
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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  

 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; 

 Університетом Інформатики та Мистецтв; 

 Вищою технічною школою в Катовіцах; 

 Університетом Humanitas (м. Сосновець); 

Росія 

 Академією розвитку свідомості; 

 Брянським державним університетом ім. І. Г. Петровського; 

 Воронезьким державним архітектурно-будівельним університетом; 

 Калузьким державним педагогічним університетом                                 

ім. К. Е. Ціолковського; 
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 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; 

 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; 

 Костромським державним університетом ім. М. О. Некрасова; 

 Вологодським державним педагогічним університетом; 

 Рязанським державним університетом ім. С. О. Єсеніна; 

 Інститутом гуманітарних досліджень та саяно-алтайської тюркології 

Хакасського державного університету ім. Н.Ф.Катанова; 

Румунія 

 Західним університетом ім. Васіле Голдіш; 

Словаччина 

 Вищою школою економіки і державного управління в Братиславі; 

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. 

 
Напрямок 

співпраці 

(економіка, 

екологія і 

т.і.) 

Партнер 

(держава, 

організація, 

інститут, 

установа та ін.) 

Назва проекту, 

програми 

Термін 

виконання 

Очікувані результати 

та їх впровадження 

Інформатика 

Association for 

Computing 

Machinery, 
США, Нью 

Йорк 

Асоціація 

обчислвальної 
техніки 

2007 –2014 

Розробка методів та 

технологій 

моделювання 
предметних 

областей. 

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 

Обмін досвідом, 

організація форумів, 
співробітництво з 

місцевими органами 

влади, неурядовими 
організаціями, 

міжнародними 

установами тощо. 

Вища освіта 

Інститут 

Міжнародної 

Освіти 

Мережа членів 
Інституту 

Міжнародної 

Освіти (Institute 
of International 

Education 

Network 
Membership) 

2012 – 2014 

Зміцнення 

міжнародного 

взаєморозуміння 
через освіту, 

підвищення якості 

освіти. 

Розвиток 

вищої освіти 

Інститут 

Міжнародної 

Освіти, 
Міжнародна 

Асоціація 

Університетськи
х Ректорів, 

Асоціація 

Університетів 
Співдружності 

Націй, Асоціація 

Франкофонних 
Університетів 

Міжнародна 

Асоціація 
Університетськи

х Ректорів 

(International 
Association of 

University 

Presidents) 

2012 – 2014 
Сприяти глобальній 
поінформованості та 

компетентності. 
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Напрямок 

співпраці 

(економіка, 

екологія і 

т.і.) 

Партнер 

(держава, 

організація, 

інститут, 

установа та ін.) 

Назва проекту, 

програми 

Термін 

виконання 

Очікувані результати 

та їх впровадження 

Освіта 

Міжнародна 

Асоціація 
Університетськи

х Ректорів, 

Організація 
Об'єднаних 

Націй 

Міжнародна 

програма 

Академічного 
впливу 

(Academic 

Impact) 

Впродовж 
року 

Об'єднання 

інститутів вищої 

освіти з ООН з 
метою активної 

підтримки десяти 

всесвітньо визнаних 
принципів, що 

стосуються прав 

людини, грамотності, 

сталого розвитку та 

вирішення 

конфліктів. 

Освіта 
Фонд Катерини 

Ковшевич 

Стипендії 

обдарованим 

студентам 

Впродовж 
року 

Гранти для 

талановитої 

молоді: 

стипендії 

обдарованим 

студентам. 

Філологія 

Центр 

дослідження 

гендерних 
проблем, 

Заслужений 

автономний 
університет м. 

Пуебла 

Наукова мережа 

за участі 

українських та 
мексиканських 

науковців 

2012 – 2014 

Публікація спільного 

видання "Жінка крізь 

призьму письма: 
літературно-

критичний 

альманах", спільне 
проведення творчих 

конкурсів. 

Педагогіка 
Німеччина, 

Росія, Україна 

"Підготовка 
педагогів і 

освітніх 

менеджерів до 
роботи з 

гетерогенними 

групами і 
організаціями" 

(543873-

TEMPUS-1-2013-
1-DE-TEMPUS-

JPCR ) 

 

2013-2016 

Підготовка в 

університеті на рівні 
бакалаврату 

вчителів, соціальних 

педагогів, 
вихователів 

дошкільних освітніх 

закладів до роботи з 
гетерогенними 

групами учнів. 
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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 

Prof. Dr. Vitaliy 

Mezhuyev (Leader), 

Prof. Dr. Kamal  Z. 

Zamli, Dr. Mohamed 
Ariff Ameedeen, Dr. 

Ravi Samikannu, 

Vladimir Lavrik 

Research grant from 

the University 

Malaysia Pahang 
"Design and 

simulation software 

object-oriented 
mathematical 

modeling 

2014-2017 рр. 

Technology problem-oriented 

models (DSM) has become 

increasingly popular in modern 

software engineering. The 

essence of DSM is to define 
domain-specific languages 

(DSL) and their application to 

modeling domain to develop 
software systems. 

Межуєв В. І., 

Лаврик В. В. 

Розробка моделей 

TLA відмовостійких 
кібер-фізичних 

систем 

 

2013-2016 рр. 

Наукова робота у напрямку 

вивчення кібер-фізичних 
систем, а саме: 

- розробка моделей та 

методів; 
- створення програмного 

забезпечення; 
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- публікація статей; 

- видання патентів  

Dr. Prof. Vitaliy 

Mezhuyev,  

Dr. Balsam A. Mustafa,  
Dr. Mohamed Ariff 

Ameedeen,  

Dr. Prof. Svetlana 
Antoshchuk,  

Dr. Prof. Volodymir 

Sergienko,  
Senior Lector 

Vladimir Lavrik 

Дослідницький грант 

від університету 

Малайзії Паханг 
«Розробка TLA 

моделей 

відмовостійких 
кібер-фізичних 

систем» (CPS) 

2013-2016 рр. Моделі CPS будуються у 

термінах темпоральної 

логіки дій (TLA). Це 
дозволяє їх перевірити за 

допомогою спеціального 

програмного забезпечення і 
гарантувати 

відмовостійкість CPS. 

Геометричні властивості 
виражаються як інваріанти 

специфікацій TLA 

Prof. Dr. Vitaliy 

Mezhuyev (Leader), 

Prof. Dr. Kamal  Z. 

Zamli, Dr. Mohamed 
Ariff Ameedeen, Dr. 

Ravi Samikannu, 

Vladimir Lavrik 

Дослідницький грант 

від університету 

Малайзії Паханг 

"Дизайн і програмне 
забезпечення для 

предметно-

орієнтованого 
математичного 

моделювання (DSM) 

2014-2017 рр. Суть DSM є визначення 

предметно-орієнтованих мов 

(DSL) та їх застосування в 

області моделювання для 
розробки програмних 

систем. 

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») 

Лиман І. І., 

Константінова В. М. 

У рамках наукового 

співробітництва з 
кафедрою історії 

Іонічного 

університету в 
Корфу (Греція) 

2013-2015 рр. 

“The Black Sea and its port-
cities, 1774-1914. 

Development, convergence 
and linkages with the global 

economy” 

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 

Гуренко О. І. 

Лиман І. І. 

Загороднова В. Ф. 

Казанцева Л. І. 

Захарова Н. М. 

Вербовий Р. М. 

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 

Каменський Д.В. 
Центр міжнародних 

правових досліджень 
2014 р. 

Грант полягав в організації 

візита американського 
правника Стівена Пейта для 

обміну інформацією з 

колегами та студентами 

 

 

Межуєв В. І. 

 

За підтримки 
PROMEP, SEP, IDCA 

8988, Clave BUAP-

CA-250, 2011-2013 

 

2014-2017 рр. 

Розробка математичних 

моделей для інтерпретації та 
реконструкції отриманих за 

допомогою комп'ютерної 

томографії зображень 
автомобільних систем  

 

 

 

Межуєв В.І. 

У рамках наукового 

співробітництва з 

університетом 
Малайзії Паханг 

 

2014-2015 рр. 

Модельний підхід до 

створення систем 

електронної комерції для 
бізнесу у штаті Паханг, 

Малайзія (KTP Community 

project).Model Driven 
Approach to create a 

customizable e-Commerce 

System for Women 
Entreprenuers in Pahang 
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Межуєв В. І. 

Лаврик В.В. 

 

У рамках наукового 
співробітництва з 

університетом 

Малайзії Паханг 

 

 
 

 

2014-2017 рр. 

Формальне моделювання та 

оптимізація алгоритмів 
дизайну лікарських 

препаратів на масивно 

паралельних апаратних 
архітектурах 

 

 

 

Межуєв В. І. 

 

У рамках наукового 
співробітництва з 

університетом 

Малайзії Паханг 

 

 
 

2015-2017рр. 

«Формальне моделювання та 

оптимізація алгоритмів 
пошуку лікарських 

препаратів на масивно 

паралельних апаратних 
архітектурах» 

 

 

Межуєв В. І. 

 

У рамках наукового 

співробітництва з 
університетом 

Малайзії Паханг 

 

 

 

2015-2017рр 

«Розробка відмовостійких 

алгоритмів для пошуку 

лікарських препаратів на 
графічних процесорах» 

Межуєв В. І. 

Marie Curie Call: 

FP7-PEOPLE-2013-
IIF 

2012-2015 рр. 

Спільний українсько-
іспанський науковий проект 

присвячений розробці 

біологічних моделей на GPU 

Якубенко Юлія 
Інститут соціально-

педагогічної та 
корекційної освіти 

 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 
2014-2015 рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Чернявська Юлія 
факультет економіки 

та управління 
 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Трубнікова Ольга 

соціально-
гуманітарний 

факультет 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Пустовойт Валерія  
Інститут соціально-

педагогічної та 
корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 
2014-2015 рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Побежимова Аліна  

Інститут соціально-

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 
(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
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Мохій  Юлія 

Інститут психолого-

педагогічної освіти та 

мистецтв 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Лисенко Дар'я  

Інститут соціально-

педагогічний та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Кочевенко  Анна   

Інститут соціально-

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Костенко Юлія 

Інститут соціально-

педагогічної та 

корекційної  освіти 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Кишко Анастасія 

факультет фізичного 

виховання 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Васильєва Ірина  

факультет економіки 

та управління 

Фонд Катерини 

Ковшевич (США) 
2014-2015 рр. 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Бабаєва  Аліна 

Інститут соціально-

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Тимофеєв Анатолій 

факультет фізичного 

виховання 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Степаненко 

Олександр  

факультет 

комп`ютерних та 

енергозберігаючих 

технологій 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Дядик Анастасія 

факультет економіки 

та управління 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
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Іванісова Ольга 

Інститут соціально 

педагогічної та 

корекційної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Рак Юлана  

соціально-

гуманітарний 

факультет 

Фонд Катерини 

Ковшевич 
(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Сахно Ольга  

факультет фізичного 

виховання 

Фонд Катерини 

Ковшевич 
(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Єгорова Уляна 

Інститут психолого-

педагогічної освіти та 

мистецтв 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Голованова Аліна 

Інститут філології та 

соціальних 

комунікацій 

Фонд Катерини 
Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Мороз Віталій 

факультет фізико-

математичної і 

технологічної освіти 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

Жуков Ілля 

факультет фізичного 

виховання 

Фонд Катерини 

Ковшевич 

(США) 

2014-2015 рр. 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
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ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ БДПУ 

У 2014 році представниками університету здійснено 150 візитів до 27 

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, у 2013 – 225 і 23.  
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Країна 
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АВ Австрія 7 5  5        2 

АЗ Азербайджан 1     1       

БЛ Болгарія 10 3 4   3   2 1   

БР Білорусь 2 2    2       

БЯ Бельгія 1           1 

ВБ Великобританія 1           1 

ГЗ Грузія 2           2 

ГЦ Греція 1           1 

ИЗ Ізраїль 3  2   1       

ИН Індія 1     1       

ИП Іспанія 2     2       

КТ Китай 1     1       

МЗ Малайзія 1 1 1          

МС Мексика 2      2      

НД Нідерланди 1           1 

НМ Німеччина 6  1   4      1 

ОА ОАЕ 2     1      1 

ПЛ Польща 20 19    17   2   1 

РМ Румунія 1     1       

РО Росія 10 2    8      2 

СЧ Словаччина 4           4 

ТА Таїланд 2     2       

ТР Туреччина 62 58    3   57   2 

ФР Франція 1           1 

ЧЕ Чехія 1           1 

ШВ Швеція 3     3       

ЯП Японія 2     2       

 Загалом 150 90 8 5  56 2  61 1  21 
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ПРИЙОМ ІНОЗЕМЦІВ 

У 2014 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 38 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, у 2013 – 118 і 15, у 2014 – 38 і 15. 
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Динаміка візитів іноземних викладачів та студентів до БДПУ за 2014 рік 

представлена у таблиці: 

 

Країна 

Відряджуюча 

організація 

Кількість 

осіб 

Мета перебування 

на Україні 

Термін 

перебуван

ня код назва 

в
сь

о
г
о
 

в
 т

.ч
. 

за
 

п
р

я
м

и
м

и
 

у
г
о

д
а
м

и
 

БЛ Болгарія 

Неврокопська 

професійна 

гімназія імені 

Дмитра Талева 

1  

Читання лекції для 

студентів-
філологів. 

01.10.13-

30.06.14 

БЛ Болгарія 

Софійський 

університет ім. 

Святого 
Клімента 

Охридського 

2  

Участь у 

міжнародній 

науково-
практичній 

конференції 

«Фінансові ринки 
та інвестиційні 

процеси». 

10.10.14-

12.10.14 

БЛ Болгарія 

Міністерство 

освіти і науки 

Республіки 
Болгарія 

2 2 

Участь у роботі ІIІ 

Міжнародного 

науково-

методичного 

семінару з 
болгарської мови, 

літератури, 

культури та історії 

15.05.14-

16.05.14 

БЛ Болгарія 

Міністерство 
освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

2 2 

Участь у роботі IV 

Міжнародної 

наукової 
конференції 

молодих учених 

«Мова і соціум: 
етнокультурний 

аспект". 

19.09.14-

20.09.14 

БЛ Болгарія 

Міністерство 
освіти і науки 

Республіки 

Болгарія 

1  

Участь у 

навчальному 
процесі. 

03.12.14-

08.12.14 

БР Білорусь НАН Білорусі 3  

Участь у 
міжнародній 

науково-

практичній 
конференції 

«Фінансові ринки 

та інвестиційні 
процеси». 

10.10.14-
12.10.14 



Міжнародна діяльність БДПУ 

18 

 

ДА Данія 
Представництво 

ЄС в Україні 
1  

Робочий візит у 

рамках програми 
"Сильніші разом". 

27.11.14 

ЕС Естонія 
Представництво 

ЄС в Україні 
1  

Робочий візит у 

рамках програми 
"Сильніші разом". 

27.11.14 

ИЗ Ізраїль 
Університет ім. 
Давіда Бен-

Гуріона 

1  

Участь у 

міжнародній 

конференції 
«Прогнозування 

соціально-

економічних 
процесів». 

05.06.14-

06.06.14 

ИЗ Ізраїль 
Університет ім. 
Давіда Бен-

Гуріона 

2  

Участь у 

міжнародній 
науково-

практичній 

конференції 
«Фінансові ринки 

та інвестиційні 

процеси». 

10.10.14-

12.10.14 

КХ Казахстан 

Казахський 
національний 

університет імені 

аль-Фарабі 

1  

Участь у 

міжнародній 

науково-
практичній 

конференції 

«Фінансові ринки 

та інвестиційні 

процеси». 

10.10.14-

12.10.14 

ЛИ Литва 
Вільнюський 

університет 
1  

Участь у 

міжнародній 
науково-

практичній 

конференції 
«Фінансові ринки 

та інвестиційні 

процеси». 

10.10.14-

12.10.14 

ЛИ Литва 
Представництво 
ЄС в Україні 

1  

Робочий візит у 

рамках програми 

"Сильніші разом". 

27.11.14 

НМ Німеччина 

Мюнхенський 

університет імені 

Людвіга 
Максіміліана 

1  

Участь у 

міжнародній 

конференції 
«Прогнозування 

соціально-

економічних 
процесів» 

05.06.14-

06.06.14 

ПЛ Польща 
Представництво 
ЄС в Україні 

1  

Робочий візит у 

рамках програми 

"Сильніші разом". 

27.11.14 

РО Росія НАН Росії 2  

Участь у 

міжнародній 

конференції 

«Прогнозування 

05.06.14- 

06.06.14 
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соціально-

економічних 
процесів» 

РО Росія 

Іванівський 

держав-ний 
університет 

1  

Участь у 

регіональному 
семінарі 

"Задоволеність 

життям у міському 
просторі: 

історичний та 

соціологічний 
аспекти". 

22.05.14-

25.05.14 

РО Росія НАН Росії 8  

Участь у 

міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 
«Фінансові ринки 

та інвестиційні 

процеси». 

10.10.14-

12.10.14 

СБ Сербія AIESEC 1  
Зустріч зі 
студентами-

філологами. 

19.02.14 

СШ США 
Х’юстонський 

університет 
1  

Читання лекцій з 

права для 

студентів і 
викладачів. 

29.09.14-

11.10.14 

СШ США USA TODAY 1  

Журналіст «USA 
TODAY» провів 

зустріч зі 

студентами 
Інституту філології 

та соціальних 

комунікацій. 

16.06.14 

ТР Туреччина 
Туристична 

фірма «Інтурист» 
2  

Відбір студентів 

(проведення 

співбесід) для 
проходження 

стажування у філії 

туристичної фірми 
«Інтурист» в 

Туреччині. 

09.12.14-

13.12.14 

ШВ Швеція 
Представництво 
ЄС в Україні 

1  

Робочий візит у 

рамках програми 

"Сильніші разом". 

27.11.14 

 Загалом  38 4   
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БДПУ ОТРИМАВ СОЛІДНИЙ ГРАНТ 
Бердянський державний педагогічний університет уперше за історію 

свого існування став членом міжнародного консорціуму з виконання 

TEMPUS-проектів. Проект розрахований на три роки. Його мета – створення 

багаторівневої системи підготовки й підвищення кваліфікації педагогів та 

освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями. 

Гетерогенність у науці розуміється як розбіжності, що існують між людьми 

щодо статі, віку, етнічної приналежності, релігії, здоров’я або інвалідності, 

специфічних ознак особистості. Серед учасників – провідні виші країн 

Західної та Східної Європи: Німеччини, Австрії, Італії, України, Росії, 

Білорусі, Фінляндії. До проектної команди ввійшли наші, університетські 

науковці: доцент Ольга Гуренко (координатор), професор Ігор Лиман, 

доктор педагогічних 

наук Вікторія 

Загороднова, 

доценти Лариса 

Казанцева та Наталя 

Захарова.  

Спільна європейська 

програма TEMPUS 

IV «Підготовка 

педагогів і освітніх 

менеджерів до 

роботи з 

гетерогенними 

групами й 

організаціями» 

стартувала 1 грудня 

2013 року. Керівник проекту – професор Фондового університету 

Хільдесхайм Ольга Грауман, науковий керівник – професор Новгородського 

державного університету ім. Ярослава Мудрого Михайло Певзнер. 

Тематика проекту набуває останнім часом особливої актуальності в 

багатьох країнах світу. У її розробку значний внесок робить науковий обмін 

у межах консорціуму. Запорукою успіху проекту, на думку його керівників, 

є ефективна мережа університетів-партнерів, яка слугуватиме основою для 

успішної спільної діяльності. 

Серед завдань партнерської програми – створення в межах 

міжнародного консорціуму системи підготовки й підвищення кваліфікації 

педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й 

організаціями. Увага акцентується на розвитку міжнародної мережі 

університетів-партнерів, що забезпечує високу якість освіти за рахунок 

відкритого доступу тих, хто навчається, до кращих навчальних модулів і 

ресурсів, що є в Мережі. Передбачена розробка модульних тематичних 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/02/IMG_0277.jp
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кластерів з проблем гетерогенності для бакалаврату педагогічного профілю 

та магістерської програми «Освітній менеджмент у гетерогенних 

організаціях». 

У межах проекту заплановано проектування модульної програми 

підвищення кваліфікації педагогів та освітніх менеджерів, які працюють з 

гетерогенними групами та організаціями, і створення міжнародних тандемів 

наукових керівників аспірантів, які займаються дослідженням педагогіки й 

менеджменту гетерогенного середовища. Також передбачено формування 

регіональних спільнот соціальних партнерів з питань інтеграції в соціум 

проблемних груп населення та створення інклюзивного освітнього 

середовища у вишах-партнерах. 

У межах реалізації проекту з 4 по 8 лютого 2014 року в                                      

м. Хільдесхаймі (Німеччина) відбулася настановча конференція, у роботі 

якої взяли участь ректор Бердянського державного педагогічного 

університету, професор Вікторія Зарва та координатор проекту в БДПУ, 

доцент Ольга Гуренко. 

З вітальним словом до учасників звернувся президент Фондового 

університету Хільдесхайм професор Вольфганг Уве-Фрідріх, який 

акцентував на актуальності тематики проекту та подальших перспективах 

його реалізації. 

Цілі та сутність 

проекту розкрили 

професори Ольга 

Грауман та 

Михайло Певзнер 

у доповіді 

«Багатоманіття як 

педагогічний 

виклик». Крім 

того, професор 

Певзнер зазначив, 

що цей проект 

входить до 171 з 

тих, які перемогли 

серед загальної 

кількості заявок, – 937. 

У межах конференції учасники брали участь у спільній роботі над 

змістом проекту, обговорювали організаційні питання, досвідчені виконавці 

грантових проектів ділилися власним досвідом. Крім того, у ці дні відбулася 

зустріч з бургомістрами м. Хільдесхайма, доктором Майєром, м. Ганновера, 

доктором Берндом Штраухом та президентом Німецької академії 

менеджменту Нижньої Саксонії (м. Целле). Учасники конференції відвідали 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/02/IMG_0275.jp
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виставку допоміжних засобів для незрячих та слабкозорих у Федеральному 

освітньому центрі для незрячих (м. Ганновер). 

Окрім роботи, солідна міжнародна делегація конференції відвідала 

організовані екскурсії містами Нижньої Саксонії та мала змогу 

помилуватися краєвидами Німеччини. До душі Вікторії Зарві та Ользі 

Гуренко припало старе місто Хільдесхайм. 

Також вразило своєю історією та фахверковою архітектурою ще одне 

маленьке місто Нижньої Саксонії – Целле. Його основна визначна                

пам’ятка – замок, в приміщенні якого нині розташована Німецька академія 

менеджменту Нижньої Саксонії. 

Нікого з учасників конференції не залишило байдужим велике місто 

Нижньої Саксонії – Ганновер. 

Конференцію завершили підбиттям підсумків спільної роботи, 

визначенням планів і перспектив подальшої роботи. Під час урочистого 

закриття заходу всі учасники одержали сертифікати про підвищення 

кваліфікації. Приємно, що бердянський виш постійно бере участь у 

міжнародних програмах та отримує гранти. Безперечно, членство 

Бердянського державного педагогічного університету в міжнародному 

консорціумі буде корисним для розвитку навчального закладу й міста в 

цілому. 

 

Ольга Гуренко, 

Руслан Вербовий  
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НАУКОВИЙ ВІЗИТ НА БАТЬКІВЩИНУ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Після старту спільного європейського Темпус-проекту «Підготовка 

педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й 

організаціями» пройшло всього півроку, але його виконавці з Бердянського 

державного педагогічного університету вже взяли участь у низці важливих 

заходів щодо його реалізації. Значною подією для проектантів стала участь у 

Міжнародній конференції «Мережева взаємодія університетів з соціальними 

партнерами в галузі інклюзивної освіти: міжнародний і регіональний 

аспект», яка проходила з 19 по 22 

травня 2014 року в межах Тижня 

міжнародної співпраці в 

Новгородському державному 

університеті імені Ярослава 

Мудрого (м. Великий Новгород, 

Росія). У роботі конференції взяли 

активну участь ми – координатор 

проекту в БДПУ, доцент Ольга 

Гуренко та директор 

Компетентнісного центру 

інклюзивної освіти БДПУ, професор 

Вікторія Загороднова. 

Серед учасників конференції 

були присутніми понад 80 представників з десяти країн світу: Німеччини, 

Польщі, Данії, Турції, Республіки Білорусь, України, США, Італії, Фінляндії 

й Росії. На пленарному засіданні учасників конференції вітали проректор 

НовДУ з міжнародної діяльності Михайло Певзнер, ректор НовДУ Віктор 

Вебер, заступник губернатора області Олександр Смирнов, заступник мера 

В.Новгорода Антон Земляк, голова Думи В.Новгорода Володимир 

Тимофєєв, директор Інформаційного центру Німецької служби академічних 

обмінів у С-Петербурзі Міхаель Кляйнеберг, проректор з міжнародних 

зв’язків Апалачського університету (США) Джессі Лутабінгва. Зокрема, 

Михайло Певзнер зазначив, що, незважаючи на складну міжнародну 

ситуацію у світі, зібралися всі учасники проекту і це дуже важливо для 

Новгородського університету. «Це дань глибокої поваги університету й 

ознака того, що в наш складний час академічна спільнота не виявилась 

розколотою…», – зазначив він 

Нікого не залишили байдужими виступи доповідачів, які розкрили 

особливості різновекторної роботи вишів щодо запровадження інклюзивної 

освіти в різних типах навчальних закладів. Так, професор педагогіки, радник 

президента Фондового університету м. Хільдесхайм (Німеччина) Ольга 

Грауман доповіла про мережеву взаємодію в територіальному освітньому 

співтоваристві (інклюзивний контекст), професор Ніна Литвинова 

ознайомила учасників конференції з особливостями розвитку освітнього 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/05/IMG_2908.jp
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потенціалу дорослих упродовж всього життя. Про італійський досвід 

запровадження інклюзії в освіту доповіла професор університету м. Рим 

(Італія) Діана Спульбер, методологічне обгрунтування додаткових 

компетенцій педагога, необхідних для 

роботи з гетерогенними групами учнів 

та їхніми батьками, розкрила професор 

Рязанського державного університету 

імені С. Єсеніна (Росія) Лариса 

Байкова. Крім того, присутні мали 

змогу ознайомитися з основними 

шляхами підготовки іноземних 

студентів у МДПУ імені І. П. 

Шамякіна (Республіка Білорусь), 

ресурсами післядипломної освіти в 

контексті підготовки педагогів до 

роботи з гетерогенними групами, 

методологією та практикою 

дослідження освітніх потреб учнів різних гетерогенних груп, проблемами 

навчання студентів з обмеженими можливостями здоров’я у вишах Росії. 

Ми взяли участь у роботі секції «Мережева взаємодія освітніх 

організацій та суспільних інститутів у полікультурному соціумі». Так, 

неабиякий інтерес та жваве обговорення присутніх викликала доповідь 

Вікторії Загороднової «Взаємодія навчальних закладів і громадських 

організацій у полікультурному соціумі південно-східного регіону України», 

у якій звернула увагу науковців на питання функціонування державної мови 

і рідних мов представників національних спільнот в Україні загалом та 

українському Північному Приазов’ї зокрема. Вікторія Федорівна розповіла 

про національні товариства, що функціонують в м. Бердянську, їхні 

культурно-просвітницькі завдання, 

співпрацю з навчальними закладами. 

Теоретичні та методичні засади 

підготовки соціальних педагогів до 

роботи з гетерогенними групами дітей 

розкрила в своїй доповіді 

«Полікультурна освіта майбутніх 

соціальних педагогів та шляхи її 

реалізації в умовах вишу» Ольга 

Гуренко. 

Окрім роботи на конференції її 

учасники мали змогу ознайомитися з 

особливостями практичної реалізації 

ідей інклюзивної освіти на базі 

загальноосвітніх шкіл, гімназій м. Великого Новгорода. Ми також взяли 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/05/P1020613.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/05/P1020426.jp


Щорічний бюлетень 2014 рік 

 

25 

 

активну участь у жвавому обговоренні проблем інклюзивної освіти, 

дискусії, обміні досвідом у цій царині. Утім, окрім серйозних ділових 

зустрічей, запланованих у межах конференції, представники делегацій з 

різних країн відвідали Новгородський Кремль, Юр’ївський монастир, музей 

просто неба «Світославниця», скуштували національні страви студентів-

іноземців на вечері «Кухні народів світу», а також взяли участь у розвагах 

«Вечірній чай по-російськи». 

Результатом нашої поїздки на батьківщину Ярослава Мудрого є 

зміцнення партнерських зв’язків з представниками вишів – виконавців 

Темпус-проекту, та нові знайомства, проміжні підсумки реалізації проекту 

та визначення найближчих перспектив. 

 

Ольга Гуренко, 

Вікторія Загороднова 
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У ВОЗВИШЕНОМУ ДУСІ ПОВЕРНУЛИСЬ З БІЛОРУСІ 

23-26 вересня ц. р. представники Бердянського державного 

педагогічного університету Ольга Гуренко та Ігор Лиман брали участь у 

міжнародному конгресі «Підтримка обдарованості – розвиток 

креативності», що проходив у Вітебському державному університеті імені 

П. М. Машерова. Конгрес 

відбувся за ініціативи 

Міжнародної академії 

гуманізації світи (The 

International Academy for the 

Humanization of Education) і 

зібрав у тому числі й значну 

частину учасників 

консорціуму ТЕМПУС-

проекту «Підготовка 

педагогів та освітніх 

менеджерів до роботи з 

гетерогенними групами й 

організаціями». 

У роботі наукового 

форуму взяли участь 

науковці Білорусі, Росії, 

України, Латвії, Німеччини, 

Австрії, Фінляндії та 

Швейцарії. 

З вітальними 

словами до учасників 

конгресу звернулись ректор 

Вітебського державного 

університету імені                        

П. М. Машерова Олексій 

Єгоров, заступник міністра освіти Республіки Білорусь Василь Будкевич, 

президент Міжнародної академії гуманізації світи Ольга Грауманн, 

заступник голови Постійної комісії Палати представників Національних 

зборів Республіки Білорусь з освіти, культури і науки Михайло Волков, 

почесний президент Міжнародної академії гуманізації освіти Рудольф Кек, 

ректор Санкт-Петербурзької академії постдипломної педагогічної освіти 

Степан Жолован, президент Новгородського державного університету імені 

Ярослава Мудрого Анатолій Гавриков, а також представник БДПУ, 

професор Ігор Лиман. 

Бердянські науковці взяли участь у пленарному та секційних 

засіданнях конгресу, у панельній дискусії «Креативність і шляхи її 

розвитку». Зокрема, Ольга Гуренко виступила з доповіддю «Соціально-

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/09/Vitebsk1.jp
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педагогічний супровід творчо обдарованих підлітків у загальноосвітній 

школі». Напередодні початку конгресу 

вийшов друком двотомник «Підтримка 

обдарованості – розвиток 

креативності», до якого увійшли праці 

науковців БДПУ Ольги Гуренко, 

Наталі Захарової та Олени 

Старинської. Видання включене до 

зарубіжних реферативних баз даних. 

У рамках конгресу відбулось 

засідання Міжнародної академії 

гуманізації освіти, на якому було 

одноголосно прийнято рішення про 

прийняття до складу дійсних членів 

(full members) академії ректора БДПУ 

Вікторії Зарви і координатора 

ТЕМПУС-проекту в БДПУ Ольги 

Гуренко. Були урочисто вручені 

відповідні сертифікати. 

Сплановано подальші заходи, які мають пройти в тому числі й на базі 

БДПУ в рамках реалізації ТЕМПУС-проекту «Підготовка педагогів та 

освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями». 

Відбулись переговори між Ігорем Лиманом та ректором Вітебського 

державного університету імені П. М. Машерова Олексієм Єгоровим. Як 

результат, складено договір про 

співпрацю між Бердянським державним 

педагогічним університетом і 

білоруським вишем. 

Крім того, мали місце плідні 

переговори з представниками 

інституцій Швейцарії, Німеччини та 

Фінляндії. Намічені шляхи 

налагодження співробітництва. 

 

На світлинах: Сертифікат дійсного 

члена Міжнародної академії гуманізації 

освіти ректора БДПУ Вікторії Зарви; 

Ольга Грауманн (Німеччина) вручає 

Ользі Гуренко сертифікат дійсного 

члена Міжнародної академії гуманізації 

освіти; Ігор Лиман виступає на 

урочистому відкритті конгресу; 

Вручення листа подяки ректору 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/09/Vitebsk2.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/09/Vitebsk4.jp
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Вітебського державного університету імені П. М. Машерова Олексію 

Єгорову; Ольга Гуренко, Ігор Лиман (Україна), Міхаел Дакснер, Біргіт-

Катарина Симанн (Німеччина), Елкє Хільдебрандт (Швейцарія). 

«Університетське Слово» 

(за матеріалами, наданими професором Ігорем Лиманом) 

  

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/09/Vitebsk5.jp
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НАВЧАЛЬНА БРЕМЕНСЬКА МАЙСТЕРНЯ 

З 30 вересня по 3 жовтня в Університеті Бремен (Німеччина) у межах 

реалізації спільного європейського проекту Темпус IV «Підготовка 

педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й 

організаціями» була організована навчальна майстерня для координаторів 

проекту у вишах-партнерах з питань розробки програм навчальних модулів 

на основі компетентнісного підходу за європейським зразком. У роботі 

майстерні взяла участь координатор проекту в Бердянському державному 

педагогічному університеті доцент Ольга 

Гуренко (див. світлини). 

Перед учасниками майстерні 

виступали проректор Університету Бремен 

проф. Ясемін Каракаш-оглу, проф. Марк 

Тілен, доктор Крістоф Фантіні, Катя 

Багінскі, які поділилися досвідом розробки 

й реалізації навчальних програм 

полікультурного спрямування у вишах 

Німеччини. Крім того була організована 

екскурсія до школи м. Бремен, де 

навчаються діти-мігранти (див. світлини). 

Унаслідок плідної групової роботи 

учасники майстерні розробили структуру, 

зміст програм навчальних модулів для 

бакалаврату, магістратури й системи 

підвищення кваліфікації й успішно 

презентували одержані результати. 

Родзинкою перебування в м. Бремені була екскурсія старовинним 

містом, де учасники майстерні мали змогу поринути в атмосферу 

середньовіччя та милуватися пам’ятками архітектури (див. світлини). 

 

«Університетське Слово» 

(за матеріалами та світлинами, 

наданими Ольгою Гуренко) 
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СТАЖУВАЛИСЯ У ВІДНІ 

Група викладачів Бердянського державного педагогічного 

університету з 12 по 19 жовтня 2014 р. проходили стажування в університеті 

Відня (Unviersität Wien). До групи входили: доцент Ольга Гуренко, 

професори Костянтин Баханов, Вікторія Загороднова, Вікторія 

Константінова та 

Ігор Лиман. 

Стажування 

стало складовою 

реалізації 

ТЕМПУС-проекту 

«Підготовка 

педагогів та 

освітніх 

менеджерів до 

роботи з 

гетерогенними 

групами й організаціями», членами консорціуму якого є згадані 

австрійський та український виші. Першим же офіційним заходом проекту 

стала конференція в Хільдесхаймі (Німеччина) за участі ректора БДПУ 

Вікторії Зарви та координатора ТЕМПУС-проекту в БДПУ Ольги Гуренко. 

Цікаво, що університет Відня вважається найбільшим 

німецькомовним університетом, нараховуючи більше 90 тисяч студентів, і 

наступного року відзначатиме своє 650-річчя. Свого часу в університеті 

Відня працювали славнозвісні Зігмунд Фрейд, Карл Поппер, Крістіан 

Доплер, ціла плеяда Нобелевських лауреатів. 

У рамках стажування відбулась низка воркшопів: «Навчальні плани 

для роботи з гетерогенними групами й організаціями», «Інтеркультурна 

освіта і виховання», «Основи міжкультурної комунікації», «Основи 

соціальної взаємодії між культурами, релігіями та мовами». Модераторами 

тут виступали професори Анке Вегнер та Ева Веттер. 

Для бердянських дослідників була надана можливість працювати в 

чисельних бібліотеках університету Відня, включно з бібліотекою 

славістики. 

Бердянці змогли попрацювати в царинах, що найбільше відповідають 

їхнім адміністративним та науковим зацікавленням. Скажімо, координатор 

міжнародної діяльності БДПУ професор Ігор Лиман мав зустріч із 

представницею інтернаціонального офісу університету Відня доктором 

Тетяною Анталовскі, під час якої були обговорені можливі напрямки 

співпраці двох вишів. Бердянські історики, які свого часу опублікували 

п’ятитомник «Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного 

університету», ознайомились з архівом університету Відня, де відклались 

документи за всю тривалу історію цього навчального закладу. 
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Стажери відвідували заняття в гімназії австрійського міста Цветль, де 

ознайомлювались з досвідом багатомовного викладання, запропонованим 

доктором Вольфгангом Стинхаузером. 

З боку університету Відня адміністрування стажуванням здійснювала 

Інгрід Остерхаус. 

Після завершення стажування бердянські науковці одержали 

відповідні сертифікати. 

 

 «Університетське Слово» 

(за матеріалами та 

світлинами, 

наданими професором 

Ігорем Лиманом) 
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У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

27 листопада цього року делегація з Євросоюзу відвідувала наш 

університет, в тому числі, члени делегації побували цього дня в 

Компетентнісному центрі інклюзивної освіти БДПУ. Вітаючи гостей в 

стінах Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти, його 

директор Лариса 

Казанцева зазначила, 

що викладачі 

інституту, переважна 

більшість з яких є 

членами проектної 

команди, старанно й 

натхненно працюють 

у рамках реалізації 

спільного 

європейського 

проекту ТЕМПУС-IV 

«Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними 

групами й організаціями». Не випадково ІСПКО опікується 

Компетентнісним центром інклюзивної освіти, адже мета його діяльності – 

методична допомога навчальним закладам різних типів щодо запровадження 

інклюзивної освіти, що можуть забезпечити викладачі кафедр соціальної 

педагогіки й прикладної психології та логопедії і майбутні фахівці напрямів 

підготовки «Соціальна педагогіка», «Корекційна освіта» 

Про результати роботи за рік щодо реалізації цього проекту в БДПУ 

доповіла його координатор в університеті Ольга Гуренко. Вона повідомила 

про основні події, що відбулися у поточному році в рамках реалізації 

проекту: участь у міжнародних наукових форумах, навчальній майстерні для 

координаторів проекту у вишах-партнерах з питань розробки програм 

навчальних модулів на основі компетентнісного підходу, закордонні 

стажування, соціологічне 

дослідження, в якому взяло 

участь понад 800 студентів 

інститутів (факультетів) 

університету, організацію й 

проведення майстерень 

навчання освітніх 

менеджерів регіону в 

контексті інклюзивної 

освіти і гетерогенного 

середовища, створення 

сайту проекту в БДПУ. 

Доповідач наголосила, що 
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постійно в рамках 

реалізації проекту 

здійснюється 

інформування 

наукової спільноти, 

студентської молоді, 

територіальної 

громади про його 

основні завдання, 

результати й 

позитивні наслідки як 

для університету, 

міста, так і для всього 

Запорізького регіону. 

Наприкінці зустрічі Ольга Гуренко презентувала гостям рекламні 

буклети про спільний європейський проекту ТЕМПУС-IV «Підготовка 

педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й 

організаціями» та брошуру про результати його реалізації в БДПУ за рік. 

 

«Університетське Слово» 

(за матеріалами Ольги Гуренко) 

Світлини Олександра Лазукіна 

(Студентський Клуб) 
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ПЕРЕМОГА НА VI МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ» 

З 21 по 23 жовтня 

2014 року у Київському 

Палаці дітей та юнацтва 

тривав Шостий 

Міжнародний форум-

презентація «Інноватика в 

сучасній освіті». 

Організаторами виставки 

традиційно виступили – 

Міністерство освіти і науки 

України, Національна 

академія педагогічних наук 

України, компанія 

«Виставковий Світ». Це – 

масштабний комплексний захід галузі освіти України, який об’єднує: 

презентацію інноваційних досягнень національних і закордонних 

навчальних закладів, наукових установ; експозицію виробників і 

дистриб’юторів навчального обладнання та техніки, програм та рішень для 

освіти; науково-практичні конференції, семінари, презентації; тематичні 

конкурси для закладів освіти, наукових установ, підприємств. 

У цьому році на форумі були представлені майже 560 навчальних 

закладів, наукових установ, методичних центрів, регіональних і 

муніципальних органів управління освітою, видавництв, фондів, асоціацій, 

закордонних освітніх агенцій, підприємств, бізнес-структур з 22 регіонів 

України, Польщі, США, Австрії, Словаччини. 

Зокрема, 79 – університетів, 

академій, інститутів, 

коледжів, технікумів, 

наукових установ, 

міжнародних закладів освіти, 

представництв; 372 – органи 

управління освітою, заклади 

післядипломної освіти, 

загальноосвітні школи, 

гімназії, ліцеї, дошкільні та 

позашкільні навчальні 

заклади; 83 – навчально-

методичні центри 

професійно-технічної освіти, 
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професійно-технічні навчальні заклади; 26 – виробників та дистриб’юторів 

сучасних засобів навчання, проектів, програм та рішень для галузі освіти, 

видавництв, освітніх порталів. 

У ході освітнього форуму учасники презентували інноваційні 

розробки та проекти, педагогічні технології, досвід упровадження інновацій 

у діяльність закладу освіти, новітні методики як необхідні складові 

підвищення якості освіти для підготовки фахівців. 

Майбутні абітурієнти, які прагнуть отримати професію і яким 

необхідно визначитися з вибором навчального закладу, на стендах учасників 

форуму мали змогу ознайомитися з умовами прийому та навчання у 

закладах освіти, з міжнародними освітніми програмами, програмами обміну, 

досвідом співпраці закордонних навчальних закладів з українськими 

закладами освіти, поспілкуватися зі студентами і викладачами. 

Традиційно участь у форумі брав й Бердянський державний 

педагогічний університет, оновивши інформаційні стенди, пов`язавши їх із 

виставковою тематикою (див. світлини). 

Відрадно, що цього року наш університет було відзначено Дипломом 

та медаллю лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Науково-методичний 

та організаційний супровід упровадження інновацій у систему освіти 

регіону». Авторський колектив викладачів Інституту соціально-педагогічної 

та корекційної освіти (директор доцент Лариса Казанцева) – доценти Ірина 

Улюкаєва, Наталія Захарова, Ольга Гуренко, Олена Старинська та Ганна 

Лопатіна.  

 

Людмила Костенко, 

Фото Андрія Лазаренка 
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ВЕЗЛИ ІНФОРМАЦІЮ ДО БАРСЕЛОНИ 

ПРОФЕСОРИ БДПУ ІГОР ЛИМАН ТА ВІКТОРІЯ КОНСТАНТІНОВА 
7-9 травня ц. р. в 

столиці Каталонії (Іспанія) 

відбулась 4-а конференція 

Мережі Середземноморської 

морської історії, в якій взяли 

участь близько 160 науковців 

з різних країн світу. Серед 

співорганізаторів 

конференції – Морський 

музей Барселони та 

університет Барселони.

 Мета конференції, як 

і в цілому Мережі – діяти в 

якості координаційного 

центру для обміну 

інформацією щодо досліджень, які проводяться в галузі морської історії 

регіону в її широкому розумінні.  До сфери інтересів конференції та 

Мережі входить й Чорноморський басейн, і одна з панелей була присвячена 

саме історії Чорного моря (організатор – Тзеліна Харлафтіс). У рамках цієї 

панелі із доповідями виступили професори БДПУ, співробітники Науково-

дослідного інституту 

історичної урбаністики 

Вікторія Константінова 

(“Ukrainian port cities in 

the context of urbanization 

processes in the Russian 

Empire, the mid-19th – 

early 20th century”) та Ігор 

Лиман (“Berdyansk of the 

19th – the early 20th 

century: the unrealized 

plans to become “the 

second Odessa”). 

 

 

«Університетське Слово» 

(за інформацією Інституту історичної урбаністики) 

  

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC01339.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC01310.jp
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СПРАВЖНЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

Цього року вперше 

Європейський молодіжний 

парламент (ЄМП) був 

організований в 

Азербайджанській 

Республіці (м. Ганджа,  20-

24 серпня 2014 р.). 

Близько 50 делегатів з 

Європи та Азербайджану 

взяли участь в його роботі, 

а делегаткою від України 

була асистент кафедри 

історії України 

Бердянського державного педагогічного університету, співробітниця НДІ 

історичної урбаністики Юлія Королевська (див. світлини). 

Європейський молодіжний парламент є однією із загальновизнаних 

та результативних молодіжних організацій в Європі. Сесії парламенту 

організовуються на регіональному, національному та міжнародному рівнях, 

в яких тисячі молодих людей беруть активну участь. Молодіжний парламент 

допомагає підвищити обізнаність молоді європейськими проблемами, 

мотивує до активного та відповідального європейського громадянства, 

сприяє міжнародному взаєморозумінню та міжкультурному діалогу. 

ЄМП в Азербайджані – це одна з європейських платформ для 

політичних дебатів, 

міжкультурних 

зустрічей, політичної 

просвітницької роботи 

та обміну ідеями серед 

молодих людей в 

Європі. Для досягнення 

найкращих результатів 

було виокремлено 

шість комітетів на чолі 

з досвідченими 

лідерами, кожен з яких 

займався певною 

проблематикою: CULT 

(Комітет культури та освіти – вирішували проблеми рівних освітніх 

можливостей для всього багатонаціонального європейського суспільства); 

AFCO (Комітет конституційних справ – займалися питаннями електоральної 

системи); LIBE (Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/08/P8200568.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/08/P8210611.jp
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справ – вивчали проблеми захисту інтелектуальної власності); EMPL 

(Комітет із зайнятості та соціальних питань – вирішували стратегії 

подолання безробіття серед молоді); DEVE (Комітет розвитку – основну 

увагу звернули на відносини Європейського Союзу з країнами Східною 

Європою); DROI (Комітет прав людини – обговорювали проблеми 

ісламофобії та шляхи її подолання). 

Під час дебатів всі комітети форуму представили свої резолюції для 

обговорення. Кожен учасник мав можливість вільно ставити питання 

стосовно будь-яких проблем та рішень, які були визначені комітетами. 

Найбільш жваве обговорення серед учасників викликали резолюції комітетів 

DROI, EMPL та LIBE. 

Програма форуму була дуже інтенсивна. Окрім роботи комітетів, 

були передбачені офіційні зустрічі з послом Андорри та мером міста 

Ганджа, під час яких відкрито обговорювалися стратегії розвитку 

молодіжного парламенту. 

Українська учасниця ставила 

запитання меру міста щодо 

співпраці між українською і 

азербайджанською молоддю, а 

також про можливу допомогу 

українським студентам, які 

страждають від війни в східних 

областях України. 

Окреме місце замала 

культурна програма форуму. 

Були передбачені Євромістечко 

та концерти азербайджанської 

музики і танців. В 

Євромістечку делегати кожної країни представляли свою Батьківщину. 

Представниця України за допомогою Українського посольства в Баку, мала 

змогу подарувати книжки про свою країну професорам і учасникам форуму. 

Український стіл був одним із найцікавіших і гідно представив українську 

культуру в Азербайджані. 

Географічне розмаїття країн, представники яких беруть участь у 

молодіжному парламенті, робить захід справжньою платформою для 

міжкультурних комунікацій. 

 

Наталія Борис 

Світлини з архіву НДІ 

історичної урбаністики БДПУ  

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/08/P8230411.jp
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ПОТУЖНИЙ ІМПУЛЬС СПІВПРАЦІ 

30-31 жовтня 2014 р. у Мексиці пройшов Третій Міжнародний 

Симпозіум з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті (3-й SIMEM), 

співорганізаторами якого виступили Інститут соціальних і гуманітарних 

наук “Альфонсо Велес Плієго” Заслуженого Автономного Університету 

Пуебла та Науково-дослідний інститут історичної урбаністики Бердянського 

державного педагогічного університету. 

Організаційний комітет симпозіуму: Dra. Victoria Pérez, Dr. Igor 

Lyman, Dra. María del Rayo Sankey García, Mtra. Eloísa Cruz De La Serna, 

Mtro. Guillermo Carrera García, Mtro. Fernando Báez Lira, Lic. Gabriela 

Hernández Rodríguez, Lic. Alan Raúl Vergara Vallejo, Lic. Miguel Ángel 

Villegas Hidalgo. 

В процесі підготовки берданці, зокрема, відповідали за створення 

постерів для симпозіуму 11-ма європейськими науковцями. Безпосередньо 

від БДПУ постери були підготовлені Вікторією Константіновою (“Historical 

memory and historical images: the project “The Black Sea and its port-cities, 

1774 to 1914. Development, convergence and linkages with the global economy”, 

у співавторстві з Тзеліною Харлафтіс, Іонійський університет, Греція), 

Юлією Королевською та Аліною Поповою (“The World War II in memory of 

the soldier (based on the personal correspondence)”). Аспірант кафедри історії 

України Арсеній Голик став співавтором офіційного плакату 3-го SIMEM. 

Матеріали симпозіуму, включаючи його програму, постери та 

відеопривітання їх авторів, заздалегідь були розміщені на всіх трьох мовних 

версіях сайту Науково-дослідного інституту історичної урбаністики.  

Під час церемонії відкриття симпозіуму, що проводилась його 

ініціатором і головним організатором Вікторією Перес, були заслухані 

відеопривітання члена організаційного комітету Ігоря Лимана і всіх авторів 

постерів з Європи. Зважаючи на інтернаціональний склад учасників 

(загалом на симпозіумі були представлені 11 країн), всі ці відеопривітання 

звучали англійською і супроводжувались біжучою стрічкою іспанською 

мовою. 

 

http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/189-pershij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-primer-simposio-internacional-multidisciplinario-de-estudios-sobre-la-memoria-puebla-meksika-22-23-11-2012
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/189-pershij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-primer-simposio-internacional-multidisciplinario-de-estudios-sobre-la-memoria-puebla-meksika-22-23-11-2012
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Робота симпозіуму охопила наступні напрямки: 

 Пам’ять – забування – (не)справедливість 

 Пам’ять – ідентичність – суспільство 

 Пам’ять та історія 

 Пам’ять і насильство 

 Пам’ять – забуття – прощення 

 Пам’ять і мистецтво 

 Пам’ять та її психологічні та фізіологічні процеси. 

Безпосередньо в Пуебла до проведення 3-го SIMEM долучились 

колишні студенти БДПУ, а нині – аспіранти Заслуженого Автономного 

Університету Пуебла Ірина та Анатолій Коноваленки. 

Симпозіум висвітлювався у мексиканських засобах масової 

інформації, де відмічалась і участь бердянської сторони в якості 

співорганізатора. 

Нагадаймо, що потужний імпульс співпраці Бердянського 

державного педагогічного університету та Заслуженого Автономного 

Університету Пуебла дав візит до мексиканського вишу у 2011 р. делегації 

БДПУ на чолі з ректором Вікторією Зарвою. Бердянські науковці брали як 

очну, так і заочну участь у підготовці та в роботі двох попередніх SIMEM , 

які відбулись у 2012 і 2013 рр., а за результатами 2-го SIMEM була 

опублікована іспаномовна книга (Не)вірність пам’яті / Під ред. Вікторії 

Перес. Інститут соціальних і гуманітарних наук “Альфонсо Велес Плієго” 

BUAP; Департамент літератури факультету філології та гуманітарних наук 

Університету Лаваль; Науково-дослідний інститут історичної урбаністики 

БДПУ. – Пуебла-Бердянськ: BUAP; БДПУ, 2013. – 240 с. 

 

Вікторія Константінова 

 

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/library/libro.pdf
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ПЛІДНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ 

Навесні 2012 р. кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки підприємства та економічної теорії Тетяна Петрівна Несторенко 

проходила стажування на кафедрі економічної теорії Економічного 

університету в Братиславі (Словаччина). Спільно зі словацькими колегами 

було проведено дослідження з оцінки впливу зростання міст на економічний 

розвиток країни та впливу вищої освіти (в тому числі і надмірної) на 

економічний розвиток країни, регіону, міста. Особлива увага приділялася 

дослідженню процесів внутрішньої і зовнішньої міграції молоді. 

На початку листопада 2014 р. за результатами наукового стажування 

в Словаччині Т. П. Несторенко представила дослідження з проблем: «Роль 

університету в розвитку економіки міста» – на міжнародній науковій 

конференції «Розвиток вищої освіти як інструмент маркетингу міста» (Вища 

технічна школа, м. Катовіце, Польща) та «Моделі оцінки очікуваної віддачі 

від вищої освіти» – на міжнародній науковій конференції «Економічна 

теорія та економічна реальність» (Економічний університет в Братиславі, 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/11/image0012.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/11/image002.jp


Міжнародна діяльність БДПУ 

42 

 

Республіка Словаччина).     

 Варто відзначити, що Бердянський державний педагогічний 

університет уже понад рік співпрацює з Вищою технічною школою, 

результатом чого є взаємна участь викладачів БДПУ та ВТШ в 

конференціях, які проводять виші. 

 

Анатолій Жигірь 

 

  

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/11/Certyfikat_Nestorenko2.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/11/Certyfikat_Nestorenko.jp
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МАЛАЙЗІЙСЬКА НАУКОВА ЕПОПЕЯ ПРОФЕСОРА МЕЖУЄВА 

Завідувач кафедри інформатики та програмної інженерії 

Бердянського державного педагогічного університету (далі – БДПУ) доктор 

технічних наук, професор Віталій Межуєв був запрошений керівництвом 

Університету Малайзії штату Паханг (далі – УМП) для читання циклу 

лекцій та організації 

сумісних з БДПУ 

наукових досліджень. 

Зазначимо, що 

УМП є міжнародним 

університетом, в якому 

навчаються студенти з 

багатьох країн світу. 

Всі програми 

підготовки – 

бакалаврів, магістрів, 

PhD – мають міжнародну стандартизацію, а викладання здійснюється лише 

англійською мовою. 

Це запрошення є визнанням високого рівня наукової на навчальної 

роботи, що здійснюється в БДПУ під керівництвом ректора Вікторії Зарви. 

Адміністрація УМП запропонувала Віталію Межуєву провести курси 

«Архітектура програмних систем» та «Методологія наукових досліджень» 

для магістрантів, а також «Формальні методи» для бакалаврів спеціальності 

програмна інженерія. 

Популяризація наукової діяльності БДПУ здійснюється Віталієм 

Межуєвим також шляхом участі в міжнародних конференціях та семінарах 

східного регіону (Японія, Індія, Малайзія, Таїланд тощо). Крім того, 

професор здійснив 

чисельні презентації 

результатів наукової 

роботи БДПУ в багатьох 

університетах Малайзії, 

які зацікавили 

закордонних колег та 

дозволили започаткувати 

такі сумісні міжнародні 

проекти: розробка TLA 

моделей відмовостійких 

кібер-фізичних систем; 

розробка програмних 

засобів предметно-орієнтованих математичного моделювання; оптимізація 

алгоритмів, призначених для пошуку нових лікарських препаратів, на 

архітектурі багатоядерних процесорів. 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/08/mejuev1.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/08/nzmk3.jp
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Доповідь професора Межуєва у Куала-Лумпурі на Міжнародному 

конгресі з інженерії, науки та технології (ESTCON2014) здобула грант 

кращої доповіді. Зазначимо, що цей міжнародний конгрес є одним з 

найбільш престижних у регіоні та приймає кілька тисяч учасників з багатьох 

країн світу. 

Сьогодні Віталій Межуєв готує науковий проект з моделювання 

метаматеріалів, що буде здійснюватися із залученням трьох сторін: 

Бердянського державного педагогічного університету, Університету 

Малайзії та Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика). 

 

Ігор Лиман 

На світлинах: професор В. Межуєв 
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ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ БДПУ 

23 червня 2014 р. Вчена рада БДПУ на своєму черговому засіданні 

одностайно проголосувала за присвоєння звання "Почесний професор 

університету" Філіпе Пересу Родрігесу 

(Мексика) та д-ру Христині Ковшевич-Дурбак 

(США), які зробили вагомий внесок у 

розгортання міжнародних зв’язків БДПУ. 

Голосування проведене на підставі пункту 2.10 

"Положення про Вчену раду університету", 

який відносить до компетенції Вченої ради 

прийняття рішення щодо кандидатур для 

присвоєння звання "Почесний професор 

університету". 

Філіпе Перес Родрігес – професор 

Інституту фізики Заслуженого Автономного 

Університету Пуебла (Мексика). Вперше 

відвідавши з офіційним візитом БДПУ у червні 

2009 року, ініціював налагодження партнерських стосунків між нашими 

університетами. Зробив вагомий особистий внесок у розгортання цього 

партнерства, організовуючи підписання договорів, розробку та реалізацію 

спільних наукових проектів, обмін візитами викладачів і студентів тощо. 

Христина Дурбак – американка 

українського походження, яка ще в минулому 

сторіччі заснувала Фонд імені своєї матері 

Катерини Ковшевич і десятиліттями допомагає 

успішній та обдарованій українській 

студентській молоді оплачувати за навчання в 

багатьох вишах України. З допомогою 

регіонального представника Фонду, редактора 

газети БДПУ «Університетське Слово» Степана 

Гериліва студенти й нашого університету вже 

четвертий рік мають змогу ставати 

стипендіатами цього Фонду. За останні чотири 

роки Сертифікати на право оплати за навчання 

отримали більш ніж 60 студентів Бердянського 

державного педагогічного університету, а загальна сума отриманих коштів 

сягнула за 300 тисяч гривень. 

 

Ігор Лиман 

На світлинах: д-р Христина Ковшевич-Дурбак (США) 

та Філіпе Перес Родрігес (Мексика) 

  

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/06/DURBAK002.jp
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ЖУРНАЛІСТ ІЗ «USA TODAY» ХЕЛ ФОСТЕР В ГОСТЯХ У БДПУ 

Відомий американський журналіст Хел Фостер (Hal Foster) сьогодні, 

16-го червня, вже четвертий день перебуває в Бердянську. Він уже встиг 

відверто поговорити з 

керівником 

спецбатальйону «Азов», 

заступником міського 

голови Людмилою 

Шаповал, представниками 

бердянської міліції, 

біженцями зі східних 

областей, що отримали 

притулок у нашому місті, 

які невдовзі стануть 

героями його 

публіцистичних матеріалів, опублікованих саме в ««USA TODAY» – 

найсоліднішій сьогодні американській газеті. 

У конференц-залі БДПУ з ініціативи ректорату та відомої 

бердянської журналістки Тетяни Горячової, яка, до речі, й запросила його до 

нас у гості, відбулася зустріч із студентами кафедри соціальних          

комунікацій – майбутніми працівниками вітчизняних (і не тільки) ЗМІ (див. 

світлини). Відрадно, що студенти вільно спілкувалися з гостем англійською 

мовою (це дуже його потішило), ставили найкаверзніші запитання, на 

кшталт: «Якби Вам 

випала нагода взяти 

інтерв`ю в Бога, яким 

би було першим Ваше 

запитання?». На 

запитання про 

сьогоднішню Україну 

Хел Фостер, всім 

серцем вболіваючи за 

нашу державу, 

відповів: «Я – дуже 

засмучений і нічого 

вже не розумію…» 

В усіх зустрічах в ролі перекладача бере участь кандидат 

філологічних наук, доцент БДПУ Андрій Мороз. 

 

«Університетське Слово» 

Світлини Олександра Степаненка 

  

https://www.facebook.com/hal.foster.969
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД – УКРАЇНСЬКИМ СТУДЕНТАМ 

Студенти – такий народ, який 

цікавиться усім. То ж викладач соціально-

гуманітарного факультету БДПУ Дмитро 

Каменський разом із керівництвом 

факультету (декан – доктор політичних 

наук, професор Ірина Алєксєєнко) вирішили 

запросити американського викладача – 

практикуючого юриста – Стівена Пейта 

(Stephen Pate). 

Центр міжнародних правових 

досліджень (м. Зальцбург) робить такі 

обміни практикуючих юристів не тільки в 

Україні, а й по всій Європі. Дмитро 

Васильович активно співпрацює з центром. 

Він познайомився із Стівеном за 

перепискою, розповів про Бердянський 

державний педагогічний університет та 

запросив до нас у гості. 

Стівен завітав до нас з Х’юстона (США) на 2 тижні. Програма 

американського правника налічує 10 презентацій, однак вони адаптовані під 

2-3 курси, то ж Стівен проведе не менше 20 лекцій у БДПУ. Питання будуть 

розглядатися різні, наприклад, правова система США, Конституція США. 

Також однією з тем лекцій є: «Як стати успішним юристом?». Стівен 

розмірковує: «По-перше, треба добре вчитися; по-друге, треба бути 

комунікабельним (знайомитися із юристами з інших міст та країн, вступати 

до спілок, як наприклад, 

Американська асоціація 

юристів); по-третє, у 

нашій професії все 

пов’язано з репутацією. 

Тож треба всіма своїми 

зусиллями заробити 

гарні відгуки». 

На запитання «Чи 

відрізняються українські 

студенти від 

американських?», Стівен 

відповів: «Відрізняються 

хіба що тільки віком. В Америці треба спочатку закінчити коледж з будь-

якої професії, та отримати диплом бакалавра, а потім вже вступати до 

юридичної школи, і вчитись ще 3 роки. Що є спільним, то це студентські 

інтереси та навички». 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0389.jp
http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0383.jp
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Стівен сподівається, що студентам сподобаються його лекції, вони 

дізнаються багато цікавого, що знадобиться їм під час роботи за 

спеціальністю. 

Завітавши до Києва, американський оратор був у захваті від Оперного 

театру, Золотих воріт, Софіївського Собору і Києво-Печерської Лаври. 

Стівену Пейту дуже сподобався Бердянськ також. Він урочисто дав обіцянку, 

що зробить світлину із пам’ятником «Бичку-годувальнику» та відвідає музей 

імені І. І. Бродського. Взагалі він дуже тепло відізвався про українців, 

сказавши що ми дуже дружелюбні. Тож пообіцяв приїхати ще! 

Дар’я Калюжна 
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ДО БДПУ ЗАВІТАЛА СЕРБСЬКА ЖУРНАЛІСТКА ТА СТАЖЕР 

ДРАГАНА ПРІКА 
Зустріч відбувалась в конференц-залі університету завдяки 

всеукраїнській молодіжній громадській організації AIESEC в Бердянську. 

Студенти Інституту філології та соціальних комунікацій відвідали 

конференцію для того, щоб поповнити запас знань про журналістику не 

тільки в Україні, а й за її межами. Драгана в кількох словах розповіла про 

себе. Присутні дізнались, що дівчина мріяла стати журналістом з ранніх 

років, адже саме ця 

професія дозволяє боротися 

зі злом, дає можливість 

висловлювати людям 

власні погляди та думки. 

Працювала на посаді 

журналіста, але коштів за 

роботу не отримувала. 

Дівчина приїхала із 

Сербії, щоб розповісти 

нашим студентам як саме 

проходить навчальний 

процес в її країні та як працюють сербські журналісти. «Професори вчать 

нас бути креативними, щоб писати нові історії та стати відомими світові» – 

ділиться Драгана. Вона розповіла, що в університеті багато уваги приділяли 

таким теоретичним дисциплінам як право, історія та філософія, а ось 

практична частина роботи пов’язана виключно з телебаченням, радіо та 

газетами. Дівчина не приховувала проблематичних моментів, які виникають 

у сербських студентів. «Після закінчення університету перед нами стає 

питання: що робити далі? Багато моїх друзів після навчання не знайшли 

гарної роботи з високою зарплатнею. До того ж важко знайти роботу в 

маленькому місті». 

Драгана Пріка продемонструвала студентам презентаційні матеріали, 

де підіймала питання майбутнього газет. Житимуть чи ні? «Газета 

перетворюється в історію, адже її витісняє Інтернет, до того ж, газета – це 

неприбутковий бізнес» – такі суперечливі думки лунали в залі. Та Драгана 

впевнена, що газета має місце в сучасному світі, адже людям подобається 

відчувати запах свіжої «випічки», а зранку читати новини, запиваючи їх 

запашною кавою. Далі студенти переглянули невеличке відео, створене 

самою журналісткою: чорно-біле, німе кіно про те, чому вона хоче стати 

журналістом. До речі, це «дітище» є її дипломною роботою. На завершення 

студенти мали змогу поспілкуватись з Драганою, поставити їй запитання. 

 

Кристина Корінець 

 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0003.jp
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ: ДІАЛОГ ІЗ БЕРДЯНСЬКОМ 

27 листопада, в Бердянську з робочим візитом перебувала делегація 

Представництва ЄС в Україні. Візит організовано в рамках програми 

«Сильніші разом». У складі делегації – спікери місії ЄС, представники п'яти 

країн Євросоюзу: Данії, Швеції, Польщі, Естонії та Литви. До речі, 

Бердянськ став першим 

містом у низці таких 

візитів, які заплановані 

на сході країни. 

Делегація в 

першій половині дня 

зустрілася з 

керівництвом міста, 

представниками 

промислових і 

підприємницьких кіл. 

Гості розказали про 

плюси співробітництва України та ЄС, дали відповіді на конкретні питання, 

що хвилювали промисловців і підприємців, проінформували про програми, 

в рамках яких виділяються гранти як на розвиток територій, так і на 

реалізацію бізнес-ідей та пропозицій. 

А пополудні гості поспілкувалися з в. о. ректора БДПУ Володимиром 

Федориком, проректором Ігорем Богдановим, а в головній актовій залі мали 

зустріч, яку провів координатор міжнародної діяльності БДПК Ігор Лиман, 

із викладачами та студентами. Зокрема, радник з питань преси та інформації 

Представництва ЄС в Україні Вікторія Давидова провела змістовно-цікаву 

презентацію навчальних Програм для студентів та молодих вчених, 

відповіла на численні 

запитання. 

У конференц-залі 

університету 

представники ЗМІ та 

громадських організацій 

міста мали можливість 

поспілкуватися з 

окремими членами 

делегації, зокрема, з 

керівником відділу преси 

та інформації 

Представництва, спікером 

Юргісом Вілчінскасом та 

іншими. 
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Варто зауважити, що делегація представництва ЄС не займалася 

агітацією за Євросоюз. Виступаючі не раз говорили про те, що Угода про 

Асоціацію між Україною та 

ЄС – це вже документ і 

юридичний акт, який 

необхідно виконувати. А 

ось як це ефективніше 

зробити, яких помилок 

уникнути, як скористатися 

вже сьогодні тими 

преференціями, які дає 

Євросоюз, про це і йшлося 

під час зустрічей. 

Як зазначив згодом 

радник із зв'язків з 

громадськістю та з 

політичних питань відділу політики Представництва ЄС в Україні пан Пер 

Енеруд (Швеція) Євросоюз хоче вести сьогодні діалог не тільки з урядом і 

столицею України Києвом, але і з іншими містами країни, для чого 

делегація й розпочала з Бердянська робочий тур містами України. 

 

«Університетське Слово» 

На світлинах: члени делегації Представництва ЄС в 

Україні під час зустрічей в БДПУ 
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РАДИЛИСЯ ВЧЕНІ-БОЛГАРИСТИ 

Кожної весни, в кінці навчального року в Інституті філології та 

соціальних комунікацій БДПУ збираються викладачі-болгаристи, щоб 

підбити певні підсумки в своїй нелегкій роботі, окреслити коло перспектив 

та обговорити актуальні проблеми викладання болгарської мови та 

літератури.        

 За підтримки ректорату Бердянського державного педагогічного 

університету спільно із Шуменським університетом імені Єпископа 

Костянтина Преславського 15-16 травня цього року було проведено ІІІ 

Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, 

культури та історії.       

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 

з мовознавства, 

філології, історії, фольклористики із науковцями різних держав.  

 До участі у семінарі цього року було заявлено близько ста осіб із 4 

країн: України (Київ, Львів, Харків, Луцьк, Черкаси, Бердянськ, Мелітополь, 

Приморськ, Приазовське), Болгарії (Софія, Шумен, Пловдив, Варна), 

Словаччини (Пряшів), Білорусі (Мінськ). 15 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, 

заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, 

доктор філологічних наук, професор О. П. Новик, викладач Пловдивського 

університету імені Паісія Хилендарського (Республіка Болгарія)                        

А. С. Джельова, завідувач кафедри загального мовознавства та слов’янської 

філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ                          

А. М. Сердюк.  

На засіданні було заслухано доповіді не лише знаних вчених, 

провідних вчителіі-болгаристів, але й студентів, які обговорили актуальні 
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проблеми під свіжим, нестандартним кутом зору, що спонукало усіх 

присутніх досягти нових рішень у науково-методичній роботі. 

Наступний день наукового семінару (16 травня) відзначився 

презентацією нових видань з болгаристики науковців із Республіки Болгарія 

(Пловдивський університет імені Паїсія Хилендарського) та України. Після 

засідання проходило підбиття підсумків семінару та одноголосне рішення 

щодо проведення таких важливих зібрань і наступного року. 

Зустріч в Інституті філології 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 

На фото: вітання учасників від проректора з наукової роботи БДПУ 

доктора педагогічних наук, професора Ігоря Богданова, координатора 

міжнародної діяльності університету, доктора історичних наук, 

професора Ігоря Лимана та від директора Інституту філології та 

соціальних комунікацій БДПУ, доктора філологічних наук, професора Ольги 

Харлан;  

презентація наукового видання «Втора Харитонова преправка на «История 

славянобългарска» викладачем Пловдивського університету імені Паісія 

Хилендарського (Республіка Болгарія) А. С. Джельовою; 

учасники та організатори ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару 

з болгарської мови, літератури, культури та історії.  
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ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЖИТТЯМ У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
Із регіонального семінару 

«Задоволеність життям у міському просторі: 

історичний та соціологічний аспекти» 

22-23 травня ц. р. на базі Бердянського державного педагогічного 

університету Науково-дослідний інститут історичної урбаністики провів 

регіональний семінар 

«Задоволеність 

життям у міському 

просторі: історичний 

та соціологічний 

аспекти». Під 

«регіоном» тут 

маються на увазі 

Центральна та Східна 

Європа, а також 

азійські країни 

пострадянського 

простору. Цей 

семінар є складовою 

міжнародного 

проекту HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching «Багатство, 

бідність і задоволеність життям у транзитивних суспільствах» (керівник 

проекту – Сергій Якубовський). Проект впродовж 2011-2014 рр. 

реалізується Інститутом Відкритого Суспільства та Центрально-

Європейським Університетом (Будапешт). Базою проекту виступає 

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. 

Учасниками проекту є науковці України, Росії, Білорусі, Грузії, 

Казахстану, Киргизстану, Молдови, Німеччини, Великої Британії та 

Угорщини. Від БДПУ в проекті беруть участь Вікторія Константінова та 

Ігор Лиман. 

В самому ж семінарі «Задоволеність життям у міському просторі: 

історичний та соціологічний аспекти» крім учасників проекту, взяли участь 

викладачі та студенти БДПУ, співробітники Науково-дослідного інституту 

історичної урбаністики, а також співробітники бердянських шкіл. 

Цікавою в плані міждисциплінарності досліджень з історичної 

урбаністики виявилась відео-доповідь доцента Вищої Школи Економіки 

(Москва) Лілії Родіонової «Використання статистичних методів в усно-

історичних дослідженнях задоволеності життям в міському просторі». 
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Надзвичайно плідною стала участь у семінарі соціолога з 

Іванівського державного університету Інни Кодіної, яка не тільки виступила 

з лекцією «Ракурси дослідження міського середовища: образ, пам'ять, 

простір чи спосіб життя?», але впродовж двох днів тісно спілкувалась із 

студентами та аспірантами БДПУ. Між іншим, Інна Кодіна отримала 

можливість заочно познайомитись із бердянськими студентами-істориками 

ще минулого 

року, будучи 

координатором 

дослідження 

«Щастя, 

багатство, 

бідність і 

задоволеність 

життям в 

матеріальному і 

духовному 

вимірах: погляд 

студентів «пострадянського» простору (за матеріалами студентських есе)» в 

рамках все того ж проекту HESP. Це дослідження стало можливим завдяки 

зусиллям десятка науковців і їх 275 студентів з Киргизстану, Росії та 

України. Мета дослідження – вивчення уявлення студентської спільноти 

країн пострадянського простору про щастя, задоволеність життям, багатство 

і бідність. Студенти різних курсів, спеціальностей і форм навчання мали 

можливість викласти свої думки з 4 блоків тем, що зачіпали пояснювальні і 

описові аспекти. У результаті обробки отриманих есе дослідники мали 

безцінну можливість не тільки обґрунтувати метод есе як науковий метод 

збору якісних даних, 

виявити його переваги 

та недоліки, а й 

розкрити глибинний 

контекст досліджуваної 

проблематики. 

Дослідження проведено 

у «міському просторі» 

Бішкека, Іваново, Києва, 

Львова, Харкова та 

Бердянська. Від 

Бердянська в 

дослідженні брали участь Вікторія Константінова, Ігор Лиман та студенти 

соціально-гуманітарного факультету БДПУ. 

Цікаво, що іванівська соціолог є авторкою низки матеріалів на сайті 

Науково-дослідного інституту історичної урбаністики, включно із 
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матеріалами «Галереї» щодо міст України, Росії та Німеччини. Вона ж 

минулого року опублікувала розлогу статтю «Малі міста великої країни: 

протиріччя та детермінанти розвитку» в часописі «Фронтири міста», 

редактором якого є співробітник Науково-дослідного інституту історичної 

урбаністики Владислав Грибовський, а членами редколегії – Вікторія 

Константінова та Ігор Лиман. 

Крім безпосередньо регіонального семінару, 22-23 травня відбулись 

презентація проекту «Багатство, бідність і задоволеність життям у 

транзитивних суспільствах», презентація опублікованих в контексті цього 

міжнародного проекту видань Науково-дослідного інституту історичної 

урбаністики, воркшоп «Використання соціологічних методів в усно-

історичних дослідженнях задоволеності життям в міському просторі», 

підбиття підсумків анкетування студентів щодо ефективності участі їхніх 

викладачів у Regional Seminar for Excellence in Teaching, низка інших 

заходів. 

 

«Університетське Слово» 

(за матеріалами сайту http://ri-urbanhistory.org.ua) 

Світлини редакції «УС» 

  

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/
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«МОВА І СОЦІУМ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ» 

Під такою назвою 

19-го вересня в 

конференц-залі БДПУ 

розпочала роботу ІV 

Міжнародна наукова 

конференція молодих 

учених на базі Інституту 

філології та соціальних 

комунікацій нашого 

університету. Взяти 

участь у конференції 

зголосилося 143 молодих 

науковці з вишів України, Білорусі, Грузії, Болгарії, Польщі, Росії… 

Учасників конференції вітали: координатор міжнародної діяльності 

БДПУ, професор Ігор Лиман, директор Інституту філології та соціальних 

комунікацій Алла Сердюк, заступники директора Ольга Сєнічева та 

Світлана Журавльова (див. світлини). 

Пленарне засідання розпочала аспірант Маріупольського державного 

університету Ірина Василькова. 

Запланована робота пленарних та 11-ти секційних засідань за 

наступними напрямами: соціологічний аспект 

вивчення мовних одиниць; 

психоетнолінгвістичні тенденції в сучасних 

дослідженнях соціуму; мова ЗМІ у 

соціокультурному просторі; слов’янські мови 

у їхній специфіці та взаємодії; типологія 

мовних символів; славістика в умовах 

глобалізації; текст і дискурс: художній, 

науковий, публіцистичний; Схід і Захід: 

міжкультурні комунікації; переклад: статус, 

проблеми, аспекти; літератури світу у їх 

перспективі; сучасні технології викладання 

філологічних дисциплін. 

У рамках роботи конференції 

заплановано проведення круглого столу, 

присвяченого 120-й річниці з дня народження видатного російського 

філолога Віктора Виноградова (1894–1969). 

Організовано також презентацію наукових і навчально-методичних 

видань з філологічних дисциплін. 

 

«Університетське Слово» 

Світлини редакції  
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В ІФСК 

25-26 вересня ц. р. в Інституті філології та соціальних комунікацій 

БДПУ відбулася Міжнародна наукова конференція «У тридев’ятому 

царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа». З ініціативою 

провести цей захід виступили три кафедри: української літератури та теорії 

літератури, зарубіжної літератури та теорії літератури, соціальних 

комунікацій. Ідею провести конференцію підтримали два авторитетні 

заклади: Інститут літератури ім. 

Т. Г. Шевченка НАН України та 

Інститут філології Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Зарубіжними співорганізаторами 

конференції стали Шуменський 

університет ім. Єпископа 

Костянтина Преславського 

(Болгарія), Заслужений 

Автономний університет міста 

Пуебло (Мексика), Горійський університет (Грузія), Пряшівський 

університет (Словаччина). 

До участі в конференції зголосилися більше 160 філологів з України 

та зарубіжжя – Польщі, Болгарії, Мексики, Білорусі, Грузії, Росії. Зважаючи 

на напружену ситуацію в країні та складні погодні обставини, більшість 

узяла участь у науковому зібранні дистанційно. Збірник тез доповідей, 

підготовлений доцентом Світланою Журавльовою, було опубліковано до 

початку конференції і розміщено на університетському сайті. 

25 вересня до Бердянська завітали філологи і фахівці із соціальних 

комунікацій із Києва, Харкова, Рівного, Миколаєва, Донецька, Кривого 

Рогу, Дніпропетровська. Зі словами вітання до учасників звернулися 

проректор з наукової роботи БДПУ, доктор педагогічних наук, професор 

Ігор Богданов, директор Інституту філології та соціальних комунікацій, 

кандидат філологічних наук, 

доцент Алла Сердюк, директор 

Науково-дослідного інституту 

слов’янознавства та 

компаративістики, доктор 

філологічних наук, професор 

Софія Філоненко. На 

пленарному засіданні змістовні 

доповіді виголосили 

професори Олександр Глотов 

(Острог) та Любов Хавкіна 

(Харків). 
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Упродовж двох днів працювали секції: «Казка як літературний і 

фольклорний жанр», «Казкові образи, мотиви, сюжети, формули, персонажі 

в літературі», «Казки для дорослих» і «казки для дітей»: між теорією та 

ідеологією», «Казка в контексті медіакультури», «Вивчення жанру казки в 

середній і вищій школі: сучасні підходи», «Жанр казки в 

лінгвостилістичному аспекті», «Актуальні питання філології». Активну 

участь у їх роботі узяли й 

бердянські літературознавці, 

мовознавці, методисти. 

Почесною гостею 

конференції стала київська 

письменниця Тетяна 

Белімова, яка у 2014 році 

здобула першу премію на 

Міжнародному 

літературному конкурсі 

«Коронація слова» за 

історичний роман «Вільний 

світ». Авторка не тільки виголосила цікаву наукову доповідь під час 

секційного засідання, але й провела творчу зустріч із учасниками 

конференції, студентами та мешканцями міста. 

Традиційно на завершення конференції відбулася презентація нової 

наукової, методичної та навчальної літератури з актуальних проблем 

філології, яку провела професор Ольга Новик. Гості Бердянська мали змогу 

ознайомитися з історією університету та музейною колекцією під час 

екскурсії. 

 

Тетяна Нікішина 
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ГЛИБОКІ ВРАЖЕННЯ ВІД ФОРУМУ 

У Центрі аналізу політичного та журналістського мовлення на 

факультеті слов'янських філологій Софійського університету «Святого 

Климента Охридського» 13-16 листопада ц. р. відбувся Міжнародний 

філологічний форум студентів і докторантів. Бердянський державний 

педагогічний університет представила доцент кафедри загального 

мовознавства та слов'янської філології Світлана Корнієнко. Вона виступила 

з доповіддю «Етномовна ситуація болгарської діаспори в Україні» у секції 

«Мовні контакти». Крім того відвідала секцію «Мовна політика та освіта», 

де була дискусія з участю професора кафедри «Методики» Ангела Петрова, 

наукового керівника С. Корнієнко, яка також є докторанткою Софійського 

університету. 

До культурної 

програми входила 

зустріч з 

болгарським 

письменником і 

поетом Георгі 

Господиновим, що 

проходила в 

перший день 

форуму. Наші 

колишні студенти 

Антон Сиващенко 

та Юлія Сербінова 

також відвідали цю 

зустріч, 

записавшись 

слухачами на Міжнародний форум. Антон Сиващенко вступив до 

магістратури СУ «Св. Климента Охридського» на спеціальність «Мова і 

культура. Англійська філологія». Юлія Сербінова вступила до 

Великотирновського університету «Св. Кирила і Мефодія» на спеціальність 

«Болгаро-англіський конферентний переклад» (див. світлини). 

 

«Університетське Слово» 

(за матеріалами та світлинами, 

наданими Світланою Корнієнко) 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Учасники Народного ансамблю естрадного танцю «МарЛен» БДПУ 

взяли участь у IІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі 

«MYSTERYOFKRAKOW», який проходив з 28 березня по 3 квітня у місті 

Кракові (Польща). 

У конкурсній програмі наш творчий колектив представляв як вже 

відомі бердянському глядачу постановки («Моряки Азова», «Залицяльник», 

«Ченоморочка», «Одеські історії»), так і нові номери («На горі мак», 

«Поліська полька», «Сурікати»). 

За результатами конкурсу “МарЛен” було нагороджено двома 

дипломами І ступеня в номінаціях «Сучасна хореографія» та «Народна 

хореографія», а його керівник – завідувач кафедри хореографії, кандидат 

педагогічних наук, доцент Олена Мартиненко отримала почесний диплом 

кращого хореографа фестивалю. 

Журі, до складу якого входили відомі польські діячі культури та 

мистецтв, одноголосно 

відзначило високий 

художній рівень усіх 

театральних 

постановок, 

гармонійне поєднання 

хореографії, музики й 

костюма, нестандартне 

балетмейстерське 

рішення танцювальних 

тем. 

Окрім конкурсної 

частини, програма 

фестивалю включала в 

себе численні 

екскурсії по Кракову. Нам вдалося відвідати Старе місто Барбакан, 

Королівський шлях, Ягелонський університет (один з найстаріших 

навчальних закладів Європи), Маріацький костел, а також знаменитий 

Вавельський замок з вишуканим королівським інтер'єром. Не меншу 

кількість вражень учасники колективу отримали, завітавши до чи не 

найбільшого аквапарку в Європі. 

 

Олена Мартиненко 
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НАШІ ЗОЛОТО-СРІБНІ УШУЇСТИ 
7-12 травня в Бухаресті (Румунія) проходив 15-ий Чемпіонат Європи 

з ушу-таолу (безконтактні види) та ушу-саньшоу (контактні поєдинки), в 

якому взяли участь близько 900 

спортсменів з 32-х країн. За підсумками 

змагань команда збірної Італії посіла 

третє місце, збірна України – друге, а 

чемпіоном стала команда Росії. У нашій 

скарбничці 106 медалей: 39 золотих, 36 

срібних і 31 бронзова. У Чемпіонаті взяли 

участь й студенти-спортсмени з БДПУ: 

Ганна Терещенко – студентка четвертого 

курсу факультету фізичного виховання та 

Денис Драгой – першокурсник цього ж 

факультету. Кожен з них виступав у трьох 

розділах: комплекс без зброї, комплекс з 

мечем і з палицею. Ганна Терещенко 

змогла завоювати весь комплект медалей: 

золото в комплексі з короткою зброєю 

(меч), срібло в комплексі без зброї та 

бронзу в розділі довга зброя (палиця). 

Денису ж вдалося успішно виступити й 

увійти в десятку кращих спортсменів Європи. 

 

«Університетське Слово» 

На світлинах: Ганна Терещенко та 

університетські ушуїсти з 

учасниками Чемпіонату 

 

  

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_2547.jp
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 «ДОЛЯ» ВИБРАЛА Й НАС 

Студентка БДПУ Олександра Отришко під керівництвом старшого 

викладача кафедри музичного виховання Інни Пащенко стала учасницею 

Третього Міжнародного телевізійного пісенного фестивалю «Доля», 

засновником якого є Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». 

Фестиваль проходив у три етапи. В першому Олександра виконала 

сучасну українську пісню «Соколята» (автор М. Гаденко), у другому – 

«Рано-рано» з репертуару співачки Пелагеї. Під час свого виступу студентка 

показала дуже високий професійний рівень виконання, про який дуже 

схвально відізвався голова журі фестивалю, Народний артист України 

Мар’ян Гаденко. Гала-концерт став заключним етапом фестивалю, який 

незабаром з’явиться на телеекранах 116-и країн світу. 

За рішенням журі, до складу якого входили: Почесний Голова 

Президент України 1994-2005 рр. Леонід Кучма, Голова журі – народний 

артист України Мар’ян Гаденко, Співголова журі – директор Благодійної 

організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» Сергій 

Цепенніков, співголова журі – директор програм ДТРК «Всесвітня служба 

«УТР», заслужений журналіст України Віктор Пелепець, а також члени журі 

народний артист України Віктор Шпортько, заслужений артист України 

Павло Мрежук, заслужений діяч мистецтв України, поет-пісняр Володимир 

Мельников, радник Міністерства культури, заступник голови СУР Ярослава 

Колотило (Румунія), композитор і співак Джані Девіс (Італія), переможець 

фестивалю «Доля-1994» Любомир Чермак, за високий рівень виконання та 

підготовки, Олександру Отришко було нагороджено Кубком та Дипломом 

Лауреату ІІ премії. 

Та не було б цієї радісної події, якби не активна підтримка ректора 

БДПУ, професора Вікторії Зарви, голови комітету профспілки Віталія Лоли, 

директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Людмили 

Коваль та завідувача кафедри музичного виховання Ірини Дубінець. 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/10/U8Rq7s6FLos.jp
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На думку й організаторів, і учасників, переможцями «Долі» стала 

Україна, яка вкотре підтвердила: Україна – єдина! Україна – це держава, що 

прагне миру і добра. І «Доля» з Україною! 

Інна Пащенко 

На світлинах: нагородження О. Отришко 

Дипломом Лауреата ІІ премії 

Л. Д.Кучмою (Президент України 1994-2005); 

Олександра Отришко з викладачем Інною Пащенко; 

президент України 1994-2005 рр. Л. Кучма, 

студентка БДПУ, О. Отришко та Голова журі, 

Народний артист України Мар’ян Гаденко; 

нагородження Л. Д. Кучмою Інни Пащенко Листом Подяки 
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ПРАВО НА… ВАРШАВУ 

6-го жовтня ц. р. було оголошено конкурси 

програми Erasmus+. Це програма Європейського 

Союзу, що підтримує освітні проекти та заходи, 

сприяє розвитку партнерства й мобільності, а також 

професійній підготовці молоді. Роботу програми 

розплановано на 2014-2020 рр. 

У рамках програми Erasmus+ вищі навчальні 

заклади України мають можливість налагоджувати 

партнерські зв’язки з вишами європейських країн, 

проводити обмін студентами та викладачами, 

модернізувати навчальні програми, поширювати 

ідеї об’єднаної Європи тощо. 

Завдяки цій програмі у 2014 році 100 студентів з України мають 

можливість навчатися за кордоном. Таке право здобула й студентка-

магістрантка факультету економіки та управління БДПУ Євгенія Плахтєєва. 

Про цей конкурс дівчина дізналася від заступника декана з виховної роботи 

Ірини Нагай, яка й запропонувала їй взяти в ньому участь. Конкурс 

проходив в три етапи. Ірина Давидівна разом з Женею заповнили необхідні 

документи, 11-го жовтня відправили їх на конкурс, а трішки згодом, вже 22-

го жовтня, наша студентка поїхала до Києва проходити співбесіду. 

Важливою умовою прийому на навчання є знання англійської та 

мови країни, до якої ти їдеш.  Жені було неважко, адже вона цілий рік 

вивчала польську мову та граматику. 

Згодом надійшло повідомлення, що їй випала нагода навчатися два 

семестри в одному з Варшавських університетів. 

У майбутньому Євгенія не виключає можливості закінчити 

магістратуру в Польщі, а можливо й залишитися у країні, паралельно 

завершуючи навчання в БДПУ. 

Студентка зізнається, що дуже хвилюється, адже нова країна, нова 

мова, нові знайомі… Євгенія з Маріуполя, тому на тлі подій сьогодення їй 

ще важче, бо в такий час залишається вся її сім’я, але бажання навчатися 

сильніше за страх.  

Женя радить всім використовувати свій шанс і не боятися взагалі 

брати участь у подібних програмах, а якщо виникає будь-яка можливість, то 

скористатися нею треба неодмінно. Євгенія дуже щаслива, що їй випала 

така нагода. 

Бажаємо Жені успіхів у навчанні та незабутніх вражень від 

перебування в Варшаві й чекаємо щасливого повернення до Бердянську. 

 

Ксенія Назарова 

 

http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2014/11/D0.jp
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ПЕРШІ! 

На початку грудня на адресу факультету фізико-математичної і 

технологічної освіти БДПУ надійшов довгоочікуваний офіційний документ 

про те, що команда студентів-математиків нашого факультету в Інтернет-

турі всеросійських олімпіад з міжнародною участю з елементарної і вищої 

математики серед студентів педагогічних вишів і вишів, які здійснюють 

підготовку учителів математики, посіла перше командне місце! 

Участі в олімпіаді передувала чітко спланована робота з поглиблення 

знань студентів з окремих розділів математичних дисциплін. Підготовка, 

організована на кафедрі математики (керівник – доцент Вагіна Н. С.), була 

послідовною, системною, різноманітною за груповими та індивідуальними 

формами, але якість 

кінцевого результату 

забезпечували, перш 

за все, наполеглива 

щоденна навчальна 

праця студентів та 

високоякісна робота 

багатьох викладачів, 

серед яких слід 

відзначити постійних 

тренерів команди – 

старших викладачів 

Валерія Коваленка та 

Катерину Пастирєву. 

Успішний виступ на олімпіаді підтвердив конкурентоспроможність 

національної освіти, авторитет Бердянського державного педагогічного 

університету на міжнародному рівні. Друге й третє місця посіли 

представники Білоруського державного педагогічного університету та 

Східноказахстанського державного університету. 

Маємо надію, що випускники середніх навчальних закладів багатого 

на козацькі традиції Запорізького краю звернуть увагу на досягнення наших 

студентів-математиків і виявлять бажання під час вступної кампанії                 

2015 року приєднатись до дружної студентської родини Бердянського 

державного педагогічного університету та отримати одну з найбільш 

складних, але водночас найбільш цікавих і затребуваних на ринку праці 

спеціальностей – математика, вчителя-викладача математики. 

 

Андрій Малихін 

Світлини Володимира Малихіна 
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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 

– для роботи в бібліотеках; 20 балів 
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– 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 балів1 

– у виданні інших країн. 10 балів2 

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 

– для участі у міжнародних спортивних змаганнях; 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 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 2014 РІК  
 

(Складено згідно звітів, наданих до 25.12.2014 заступниками директорів 

інститутів і деканів факультетів БДПУ) 

 Кафедра Бали 

1.  Кафедра історії України 1245 

2.  Кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних 

дисциплін і інформатики 
941 

3.  Кафедра загального мовознавства та слов’янської філології 909 

4.  Кафедра економіки підприємства та економічної теорії 598 

5.  Кафедра методики викладання фізико-математичних дисциплін 

та інформаційних технологій у навчанні 
503 

6.  Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури  

 
459 

7.  Кафедра соціальної педагогіки 361 

8.  Кафедра української літератури та компаративістики 345 

9.  Кафедра дошкільної освіти 330 

10.  Кафедра початкової освіти 324 

11.  Кафедра української мови та методики викладання фахових 

дисциплін 
313 

12.  Кафедра економічної кібернетики і фінансів 308 

13.  Кафедра хореографії 292 

14.  Кафедра іноземних мов і методики викладання 253 

15.  Кафедра теорії та методики фізичного виховання 231 

16.  Кафедра педагогіки 199 

17.  Кафедра педагогіки вищої школи, управління навчальним 

закладом та методики викладання суспільствознавчих 

дисциплін 

181 

18.  Кафедра політології та правознавства 178 

19.  Кафедра прикладної психології та логопедії 176 

20.  Кафедра професійної освіти 175 

21.  Кафедра філософії та всесвітньої історії 151 
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22.  Кафедра фізики 138 

23.  Кафедра психології 117 

24.  Кафедра музичного виховання 110 

25.  Кафедра менеджменту готельного, курортного та туристичного 

сервісу 
109 

26.  Кафедра основ здоров’я та фізичної реабілітації 86 

27.  Кафедра соціальних комунікацій 72 

28.  Кафедра комп’ютерні технології в управлінні та навчанні 70 

29.  Кафедра теорії та методики технологічної та професійної освіти 70 

30.  Кафедра технічних дисциплін 62 

31.  Кафедра математики 52 

32.  Кафедра фундаментальних та інженерно-педагогічних 

дисциплін 
35 

33.  Кафедра біології, екології і безпеки життєдіяльності 20 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ БДПУ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ЗА 2014 РІК1 

 

(Складено згідно звітів, наданих до 25.12.2014 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 

Кафедри фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін і 

інформатики 

760 

Лиман Ігор Ігорович Кафедра історії України 610 

Константінова Вікторія 

Миколаївна 
Кафедра історії України 540 

Сичікова Яна Олександрівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

280 

Зарва Вікторія Анатоліївна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
268 

Несторенко Олександр 

Васильович 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
264 

Несторенко Тетяна Петрівна  
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
250 

Гуренко Ольга Іванівна Кафедра соціальної педагогіки 237 

Сєнічева Ольга Анатоліївна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
201 

Загороднова Вікторія 

Федорівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

160 

Мартиненко Олена 

Володимирівна 
Кафедра хореографії 147 

Сердюк Алла Михайлівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
145 

Авєтіс’янц Наталя Сергіївна Кафедра хореографії 134 

Зайцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 
128 
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Баханов Костянтин 

Олексійович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

117 

Греб Марія Михайлівна Кафедра початкової освіти 116 

Захарченко Павло 

Васильович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
115 

Червенко Оксана Борисівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
112 

Корнієнко Світлана Іванівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов'янської філології 
107 

Захарченко Таіса 

Костянтинівна 

Кафедра філософії та всесвітньої 

історії 
92 

Казачковська Галина 

Володимирівна 

Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
91 

Алєксєєнко Ірина Вікторівна 
Кафедра політології та 

правознавства 
88 

Алєксєєва Ганна 

Миколаївна 

Кафедри фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін і 

інформатики 

 

86 

Лаврик Володимир 

Володимирович 

Кафедри фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін і 

інформатики 

84 

Глазкова Ірина Яківна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
84 

Барбашова Ірина 

Анатоліївна 
Кафедра педагогіки 84 

Каменський Дмитро 

Васильович 

Кафедра політології та 

правознавства 
82 

Жигірь Вікторія Іванівна Кафедра професійної освіти 80 

Колінько Олена Петрівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов'янської філології 
76 

Ревуцька Олена 

Володимирівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії  
76 

Богданов Ігор Тимофійович Кафедра технічних дисциплін 68 

Сосницька Наталя 

Леонідівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

67 
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Буженіца Валерія 

Володимирівна 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 
66 

Журавльова Світлана 

Сергіївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
66 

Крамаренко Алла 

Миколаївна 
Кафедра початкової освіти 64 

Христіанінова Раїса 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

64 

Алєксєєва Лариса 

Олександрівна 

Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
63 

Ходикіна Ірина Іванівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
63 

Кудінов Микола 

Валерійович 
Кафедра професійної освіти 63 

Онищенко Сергій 

Вікторович 
Кафедра технічних дисциплін 60 

Сизоненко Ірина 

Геннадіївна 
Кафедра соціальної педагогіки 58 

Анастасова Ольга Юріївна 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
58 

Захарова Наталя Миколаївна Кафедра соціальної педагогіки 58 

Чемоніна Лада 

В’ячеславівна 
Кафедра початкової освіти 54 

Харлан Ольга Дмитрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
53 

Нікішина Тетяна Ігорівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
53 

Чикіль Марія Юріївна Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 

51 

Толкачова Анжеліка 

Сергіївна 
Кафедра педагогіки 51 

Кравченко Людмила 

Миколаївна 

Кафедра основ здоров’я та фізичної 

реабілітації 
50 

Новик Ольга Петрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
48 

Нищета Володимир 

Анатолійович 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

47 

Кіркова Наталя Петрівна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
47 
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Кот Надія Андріївна Кафедра дошкільної освіти 46 

Сосницький Олександр 

Васильович 

Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
44 

Ачкан Віталій Валентинович 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

42 

Кідалов Валерій Віталійович Кафедра фізики 42 

Петровська Катерина 

Володимирівна 
Кафедра соціальної педагогіки 42 

Анісімова Ніна Павлівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
41 

Розумна Тетяна Сергіївна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
41 

Школа Валентина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
41 

Співак Ірина Едуардівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
40 

Королевська Юлія Юріївна Кафедра історії України 40 

Авдєєва Олена Сергіївна Кафедра історії України 40 

Тельчарова Олена Панасівна Кафедра дошкільної освіти 40 

Баханова Світлана 

Степанівна 

Кафедра філософії та всесвітньої 

історії 
39 

Рубінчик Віктор 

Анатолійович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
39 

Вусик Ганна Леонідівна 
Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 
38 

Казанцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 38 

Лук’янчиков Максим 

Ігорович 

 

Кафедра музичного виховання 38 

Шечінська Тетяна Юріївна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
37 

Костиніч Ольга Сергіївна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

36 
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Рогозіна Ольга Василівна 
Кафедри теорії та методики 

технологічної та професійної освіти  
36 

Хорольська Тетяна 

Володимирівна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
35 

Філоненко Софія Олегівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
35 

Варикаша Марта 

Миколаївна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
34 

Костенко Ганна Петрівна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
34 

Лазаренко Андрій 

Степанович 
Кафедра фізики 34 

Федорик Вікторія 

Володимирівна 
Кафедра психології 34 

Данило Світлана 

Миколаївна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
34 

Бєлаш Ганна Олександрівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
33 

Осіпов Віталій 

Миколайович 

Кафедра основ здоров’я та фізичної 

реабілітації 
32 

Рогозін Ігор Вікторович Кафедра фізики 32 

Кола Олександр Васильович 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

32 

Павлик Неля Віленівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

32 

Горецька Олена Віталіївна Кафедра психології 32 

Некрасов Григорій 

Григорович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
30 

Макаренко Лілія Василівна Кафедра дошкільної освіти 30 

Коркішко Вікторія Олегівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
28 

Черезова Ірина 

Олександрівна 
Кафедра психології 27 

Крижко Василь Васильович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

25 



Міжнародна діяльність БДПУ 

78 

 

Пащенко Інна Миколаївна Кафедра музичного виховання 25 

Москвіна Ірина Ігорівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

24 

Гладка Марина Євгеніївна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
24 

Кардашова Тетяна 

Миколаївна 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
24 

Глазова Яна Василівна 
Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
24 

Старинська Олена Віталіївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
24 

Попова Ольга Іванівна Кафедра педагогіки 24 

Олійник Еліна Вікторівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

23 

Білоусова Вікторія 

Вікторівна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
23 

Салюк Богдана Анатоліївна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
22 

Жигірь Анатолій 

Анатолійович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
22 

Щербакова Надія 

Миколаївна 
Кафедра педагогіки 22 

Табакова Ганна Іванівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
21 

Гриценко Михайло 

Павлович 

Кафедра економічної кібернетики і 

фінансів 
20 

Малихін Андрій 

Олександрович 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
20 

Старокожко Ольга 

Миколаївна 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

20 

Тільчарова Ксенія Олегівна 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

20 

Ткачова Наталія Петрівна Кафедра початкової освіти 20 
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Акімов Сергій 

Костянтинович 

Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
20 

Харіна Ольга Іванівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
20 

Панова Світлана Олегівна 

Кафедра методики викладання 

фізико-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій у 

навчанні 

18 

Бардус Ірина Олександрівна 

Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін і 

інформатики 

18 

Крижко Олена Анатоліївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

18 

Носко Анастасія 

Михайлівна 
Кафедра соціальних комунікацій 18 

Цибуляк Наталя Юріївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
18 

Юносова Валентина 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

16 

Вербовий Руслан 

Миколайович 
Кафедра соціальних комунікацій 16 

Хатунцева Світлана 

Миколаївна 

Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
16 

Степанюк Катерина Іванівна Кафедра початкової освіти 16 

Задворна Ксенія 

Валентинівна 
Кафедра соціальних комунікацій  15 

Нагай Ірина Давидівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
15 

Мельнікова Юлія 

Олександрівна 
Кафедра соціальних комунікацій 15 

Федорик Юрій 

Володимирович 
Кафедра історії України 15 

Володько Тетяна 

Костянтинівна 
Кафедра початкової освіти 15 

Коваленко Валерій 

Миколайович 
Кафедра математики 15 

Лопатіна Ганна 

Олександрівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
14 

Ракович Катерина 

Олексіївна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
14 
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Дольме Марія Михійлівна Кафедра технічних дисциплін 14 

Яценко Тетяна Миколаївна Кафедра фізики 14 

Перегудова Валентина 

Іванівна 
Кафедра технічних дисциплін 14 

Писаренко Світлана 

Миколаївна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
14 

Єфімов Сергій Васильович 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
14 

Жосан Тетяна Миколаївна 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
14 

Богданова Марина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 
13 

Косенко Павло Борисович Кафедра музичного виховання 13 

Пастирєва Катерина 

Юріївна 
Кафедра математики 13 

Малицька Олена 

Володимирівна 
Кафедра початкової освіти 13 

Шиман Олександра Іванівна Кафедра початкової освіти 13 

Кривильова Олена 

Анатоліївна 
Кафедра професійної освіти 12 

Ліпич Вікторія Миколаївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

12 

Мороз Андрій Анатолійович 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
12 

Писанець Ірина 

Вячеславівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
12 

Засядько Андрій Іванович 

Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін і 

інформатики 

12 

Маляров Олександр 

Миколайович 
Кафедра професійної освіти 12 

Антоненко Володимир 

Володимирович 

Кафедри фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін і 

інформатики 

11 

Онуфрієнко Ольга 

Григорівна 
Кафедра математики 11 

Федорик Володимир 

Михайлович  

Кафедра філософії та всесвітньої 

історії 
10 
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Бондаренко Наталія 

Анатолівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
10 

Сизко Ганна Іванівна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
10 

Григор’єва Вікторія 

Вікторівна 
Кафедра музичного виховання 10 

Григор’єв Володимир 

Олександрович 

Кафедра філософії та всесвітньої 

історії 
10 

Удовиченко Ганна 

Андріївна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
10 

Богданова Ольга Іванівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
10 

Буянов Павло Георгійович Кафедра технічних дисциплін 10 

Коваль Людмила Вікторівна Кафедра початкової освіти 10 

Кушнірюк Сергій 

Гергійович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
10 

Назарук Юлія Борисівна Кафедра дошкільної освіти 10 

Ніконенко Тетяна 

Володимирівна 
Кафедра початкової освіти 9 

Вагіна Наталя Степанівна Кафедра математики 9 

Сімченко Сергій 

Володимирович 
Кафедра фізики 8 

Стиров Владислав 

Володимирович 
Кафедра фізики 8 

Глазова Світлана 

Миколаївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

8 

Ярощук Лілія Григорівна  Кафедра педагогіки 8 

Кідалова Марина 

Миколаївна 
Кафедра психології 8 

Голуб Олена Вікторівна Кафедра педагогіки 8 

Макаренко Тамара Петрівна 
Кафедра політології та 

правознавства 
8 

Малихін Володимир 

Андрійович 
Кафедра технічних дисциплін 8 

Вертипорох Дмитро Якович Кафедра технічних дисциплін 8 
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Сиващенко Сергій Іванович 
Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
7 

Даннік Людмила 

Анатоліївна 

Кафедра теорії та методики 

технологічної та професійної освіти 
7 

Ємельянова Олена Юріївна Кафедра хореографії 7 

Данукало Наталя Григорівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
6 

Токаренко Олена Іванівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
6 

Карапетрова Олена 

Володимирівна 
Кафедра психології 6 

Величко Ольга Миколаївна Кафедра соціальної педагогіки 6 

Павленко Лілія Василівна 
Кафедра комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні 
6 

Черемісіна Тетяна 

Володимирівна 

Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
6 

Леміш Катерина Михайлівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
6 

Боговін Ольга 

Володимирівна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
5 

Костромицький Роман 

Іванович 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
5 

Регуш Юлія Сергіївна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
5 

Коваленко Ольга Сергіївна Кафедра професійної освіти 4 

Каліберда Оксана 

Олександрівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
4 

Старцева Аліна 

Олександрівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
4 

Шаповалова Тетяна 

Григорівна 

Кафедра біології, екології і безпеки 

життєдіяльності 
4 

Прядко Юлія Павлівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
4 

Ротару Ірина Юріївна Кафедра соціальних комунікацій 4 

Чуприна Ганна Петрівна 

Кафедра фундаментальних та 

інженерно-педагогічних дисциплін і 

інформатики 

4 

Матвєєва Ольга Вікторівна Кафедра музичного виховання 4 
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Шиманович Ірина 

Вікторівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
4 

Кара Світлана Миколаївна 
Кафедра основ здоров’я та фізичної 

реабілітації 
4 

Кондакова Людмила 

Олександрівна  
Кафедра соціальних комунікацій 4 

Школа Ірина Вікторівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
4 

Бабіна Наталя Іванівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
4 

Гудзь Марина Вікторівна 
Кафедра менеджменту готельного, 

курортного та туристичного сервісу 
4 

Сербова Ольга Вікторівна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
4 

Бурназова Віра 

Володимирівна 
Кафедра музичного виховання 4 

Колпакчи Олена Сергіївна Кафедра психології 4 

Улюкаєва Ірина Гереєвна Кафедра дошкільної освіти 4 

Чумак Віктор Вікторович Кафедра психології 4 

Мороз-Рекотова Леся 

Вікторівна 
Кафедра дошкільної освіти 4 

Хоменко Світлана 

Валеріївна 
Кафедра професійної освіти 4 

Вержиковський В’ячеслав 

Петрович 
Кафедра математики 4 
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ЗМІСТ 

 

Договори про співробітництво, підписані із зарубіжними 

навчальними закладами, науковими установами та 

організаціями 

 

3 

Участь у міжнародних освітніх організаціях, програмах, 

фондах, проектах 

 

6 

Міжнародні гранти 

 

8 

Закордонні відрядження викладачів і студентів БДПУ  

 

14 

Прийом іноземців  16 

 

БДПУ отримав солідний грант  20 

 

Науковий візит на батьківщину Ярослава Мудрого 23 

 

У возвишеному дусі повернулись з Білорусі 26 

 

Навчальна бременська майстерня 29 

 

Стажувалися у Відні 30 

 

У рамках реалізації проекту 32 

 

Перемога на VI Міжнародному форумі-презентації «Інноватика 

в сучасній освіті» 

 

34 

Везли інформацію до Барселони 

професори БДПУ Ігор Лиман та Вікторія Константінова 

 

36 

Справжня платформа для міжкультурних комунікацій 

 

37 

Потужний імпульс співпраці 

 

39 

Плідні результати наукової співпраці 41 

 

Малайзійська наукова епопея професора Межуєва 

 

43 
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Почесні професори БДПУ 

 

 

45 

Журналіст із «USA TODAY» Хел Фостер в гостях у БДПУ 46 

 

Американський досвід – українським студентам 47 

 

До БДПУ завітала сербська журналістка та стажер Драгана 

Пріка 

49 

 

 

Представництво ЄС в Україні: діалог із Бердянськом 50 

 

Радилися вчені-болгаристи 52 

 

Задоволенність життям у міському просторі 54 

 

«Мова і соціум: етнокультурний аспект» 

 

57 

 

Міжнародна конференція в ІФСК 

 

58 

Глибокі враження від форуму 60 

 

Європейський рівень сценічного мистецтва 

 

61 

Наші золото-срібні ушуїсти 

 

62 

«Доля» вибрала й нас 63 

Право на… Варшаву 

 

65 

Перші! 

 

66 

Показники рейтингу результатів роботи викладачів і кафедр  

БДПУ з міжнародного співробітництва за рік  

 

67 

Рейтинг результатів роботи кафедр БДПУ з міжнародного 

співробітництва за 2014 рік  

 

71 

Рейтинг результатів роботи викладачів БДПУ з міжнародного 

співробітництва за 2014 рік 

73 
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