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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, 

ПІДПИСАНІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, 

НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

У 2016 році БДПУ підписано 4 договори про співробітництво із 

зарубіжними навчальними закладами (раніше, у період з 2001 по 2015 р., 

укладено 74 такі договори). 

 
Продовжено плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів про 

співробітництво, укладених з: 

 Бельгія 

 Open License Society; 

 Білорусь 

 Мінським інститутом управління; 

Країна 
Навчальний заклад або його підрозділи, 

з якими підписано угоду про співробітництво 

Дата підписання 

угоди 

Чехія Вища школа Карла Енгліше 07.09.2016 р. 

Грузія New Vision University 22.09.2016 р. 

Литва Литовський університет спорту 26.09.2016 р. 

Італія University of Genova 13.12.2016 р. 
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 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; 

 Молдова 

 Державним педагогічним університетом ім. Іона Крянге; 

 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); 

 Опольським університетом; 

 Росія 

 Академією розвитку свідомості; 

 Брянським державним університетом ім. І. Г. Петровського; 

 Воронезьким державним архітектурно-будівельним університетом; 

 Калузьким державним педагогічним університетом 

ім. К. Е. Ціолковського; 

 Центром україністики та білорусистики Історичного факультету 

Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова; 

 Московським державним університетом технологій та управління; 

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

 Нижегородським державним університетом ім. М. І. Лобачевского; 

 Новосибірським державним педагогічним університетом; 

 Педагогічним інститутом Південного федерального університету; 

 Російською академією природничих наук Магнітогорським 

державним університетом; 

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

 Тверським державним університетом; 

 Уральським державним технічним університетом ім. першого 

Президента Росії Б. М. Єльцина; 

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

 Центром україністики та білорусистики Історичного факультету 

Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова; 

 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; 

 Школою права Х’юстонського університету; 

 Туреччина 

 Університетом Фатіх; 

 Франція 

 Асоціацією «Дружба і танець». 
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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 

Колективні гранти 

Межуєв В. І., 

Лаврик В. В. 
Розробка моделей TLA 

відмовостійких кібер-фізичних 

систем 

 

2013-2016 рр. 

Dr. Prof. Vitaliy 

Mezhuyev, 

Dr. Balsam A. 

Дослідницький грант від 

університету 

 
2013-2016 рр. 
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Mustafa, 

Dr. Mohamed Ariff 
Ameedeen, 

Dr. Prof. Svetlana 
Antoshchuk, 
Dr. Prof. Volodymir 

Sergienko, 

Senior Lector 

Vladimir Lavrik 

Малайзії Паханг 
«Розробка TLA моделей 

відмовостійких кібер-
фізичних систем» (CPS) 

 
2016 р. 

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. 

Гуренко О.І. 

Лиман І. І. 

Загороднова В. Ф. 

Казанцева Л. І. 

Захарова Н. М. 

Вербовий Р. М. 

Сосницька Н.Л. 

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. 

Варикаша М. 

Путренко В. 

Кейк Д. 

Макваєр Б. 

Харвей Д. 

Проект виконуватиметься в 
межах договору між 

Ванкуверським університетом 
та його партнерами: 

Оканаганським 
університетом, Київським 

національним університетом 
та Київським політехнічним 

університетом 

 
2013-2018 рр. 

Лиман І.І. 

Константінова В.М.  

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

Development, convergence and 
linkages with the global 

economy” (Кафедра історії 
Іонічного університету в 

Корфу (Греція) з 
університетом Криту, 

Грецьким дослідницьким 
фондом, університетом 

Фессалії, Егейським 
університетом і з 11 

університетами, 
дослідницькими інститутами 

та архівами з Туреччини, 
Болгарії, Румунії, України, 

Росії та Грузії) 
 

 
2013-2016 рр. 
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Лиман І.І. 

Константінова 

В.М. 

Проект Еразмус+ за апрямом 

KA2: Розвиток потенціалу 
вищої освіти / Capacity 

Building in the Field of Higher 

Education 

 

2016-2017 рр. 

Лиман І.І. 

Константінова В.М. 

Гуренко О.І. 

Шубіна О.В. 

Лагута Я.С. 

Project “QUAERE”: Quality 

Assurance System in Ukraine: 
Development on the  Base of ENQA  

Standards and  Guidelines 

 

2016-2017 рр. 

Лиман І.І. 

Константінова В.М. 
«“Мобільності” в 

Чорноморському регіоні». Travel 
grants. Грантодавець:  Volkswagen 

Stiftung (Німеччина) 

 

2016 р. 

Лиман І.І. 

Константінова В.М. 
Travel grants. Грантодавці: 

International Association for the 

Humanities (MAG), Cornegie 

Corporation of New York, 
Міжнародний фонд 

«Відродження» 

 

2016 р. 

Лиман І.І.  

Королевська Ю.Ю. 
Грант «Культурна мапа 

Бердянська». Грантодавець:  Гете-

інститут 

 

2016 р. 

Лиман І.І. 

Константінова В.М. 
«Від Егейського до Чорного 

моря». Travel grants. Інститут 

історичних досліджень 
Національного Фонду 

Елліністичних Досліджень та 

Історичний факультет Іонійського 
університету 

 

2016 р. 

Індивідуальні гранти 

Лиман І.І. Grant of Canadian Institute of 
Ukrainian Studies. Project 

“Historiography of the History of 

the Southern Ukraine” 

2015-2016 рр. 

Лиман І.І. «“Urban Peripheries?” Emerging 

Cities in Europe’s South and East, 
1850-1945» («"Міські периферії?" 
Зростаючі міста Півдня і Сходу 

Європи, 1850-1945»). 
Грантодавець: Fritz-Thyssen-

Foundation 

2016-2017 рр. 

Каменський Д. В. 
Грант програми 

«Стипендії                          

ім. Фулбрайта». 
Юридичний коледж 

Стетсонського університету 

 

 
2015-2016 рр. 
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Каменський Д. В. «Кримінальна відповідальність 

за економічні злочини за 
законодавством України та 

США» 

 

01.09. 2016- 
29.02. 2017 

Федорик Ю.В. 
 

 
2015 Think Visegrad 

Fellowships 

 
Липень 2015 – 

 травень 2017 рр. 

Харлан О.Д. 
«Polska i ukraińska  proza kobieca 

okresu międzywojennego – 

perspektywa  modernizmu 
(środkowo) europejskiego» 

 
Березень 2014 – 

 лютий 2017 рр. 

Несторенко Т.П. Factors of formation of space: 

the role of the economic benefits 
of higher education qualification 

 
01.09.2015- 
30.06.2016 

Абакумов Антон  
факультет фізико- 

математичної  

комп’ютерної та  
технологічної освіти                   

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Нєсвєтаєва Людмила  

факультет фізико- 
математичної  

комп’ютерної та  

технологічної освіти                   

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Зубко Андрій  
факультет фізико- 

математичної  
комп’ютерної та  

технологічної освіти                   

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Кривильов Денис  
факультет фізико- 

математичної  
комп’ютерної та  

технологічної освіти                   

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

 

2016-2017 н.р. 

Орос Анатолій 
факультет фізико- 

математичної  

комп’ютерної та  
технологічної освіти                   

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Жуков Ілля 
факультет фізичного  
виховання                               

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Кишко Анастасія  
факультет фізичного  
виховання                               

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Конопля Анжеліка  

факультет фізичного  

виховання                               

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 
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Переклицький Дмитро  

факультет фізичного  
виховання                               

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

 

2016-2017 н.р. 

Біленький Сергій  
факультет філології та  

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Брикун Микита 
факультет філології та  

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Демченко Дар'я  
факультет філології та  

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

 

2016-2017 н.р. 

Ектова Валентина  
факультет філології та  
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Забітчук Олена 
факультет філології та  
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Попова Ілона 
факультет філології та  
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Логозинська Юлія 

факультет психолого- 
педагогічної освіти та  

мистецтв 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 

2016-2017 н.р. 

Степанова Тетяна 

факультет дошкільної,  
спеціальної та соціальної  

освіти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Мельникова Наталя 

факультет дошкільної,  
спеціальної та соціальної  

освіти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Шалупня Євген 

факультет дошкільної,  

спеціальної та соціальної  

освіти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Бойко Артем  
гуманітарно-економічний  
факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Губар Анастасія  
гуманітарно-економічний  
факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Маляр Єлизавета  
гуманітарно-економічний  

факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 

Якимова Олена  
гуманітарно-економічний  
факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

 
2016-2017 н.р. 
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ЗАКОРОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ БДПУ 

У 2016 році представниками університету здійснено 108 візитів до  21 

країни світу.  
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БЛ Болгарія 5 2  3  1      1 

ВР Вірменія 1     1       

ГЦ Греція 3     2      1 

ГЗ Грузія 3  1   1      1 

ДА Данія 1           1 

ЄТ Египет 1           1 

ЕС Естонія 1  1          

ИП Іспанія 1     1       

ИР Іран 1           1 

КТ Китай 1           1 

ЛА Латвія 1  1          

ЛИ Литва 1  1          

НМ Німеччина 6   2 1 2      1 

НО Норвегія 1           1 

ПЛ Польща 11 1 1 3  6      1 

РМ Румунія 2     2       

РО Росія 1 1    1       

СЧ Словаччин

а 
1 1   1        

ТР Туреччина 64 64       63   1 

ФЛ Фінляндія 1  1          

ШВ Швеція 1           1 

 Загалом 108 69 6 8 2 17   63   12 
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ІЗ ВИСТАВКИ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 2016» –                         

З МЕДАЛЛЮ ЛАУРЕАТА І СТУПЕНЯ 

25-27 жовтня 2016 р. в столиці відбулася VIII Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті» та IV Міжнародна виставка «World Edu», яка 

проходили в Київському Палаці дітей і юнацтва. Організатор: Компанія 

«Виставковий  Світ» за 

підтримки й участі 

Міністерства освіти й науки 

України, Національної академії 

педагогічних наук України. 

Виставка налічувала 578 

учасників:  університети, 

академії, інститути, коледжі, 

наукові установи, професійно-

технічні навчальні заклади, 

школи, дошкільні й 

позашкільні навчальні заклади, виробники засобів навчання, програм, освітні 

й культурні представництва, агентства. Одним із учасників традиційно став і 

наш університет.  

Гостей  нашої експозиції, серед яких  були:  Президент Національної 

академії педагогічних наук України Василь Кремінь, перший проректор  

Університету менеджменту освіти НАПН України Микола Кириченко,  

дійсний член Академії педагогічних наук України Неля Ничкало, зустрічали 

к. пед. н., доцент Павло Буянов та завідувач підготовчого відділення 

Людмила Костенко. 

У рамках виставки 

відбулися семінари, 

презентації, майстер-класи, 

під час яких учасники 

запропонували студентам, 

старшокласникам, батькам, 

педагогам, керівникам 

навчальних закладів усієї 

України умови прийому й 

навчання в навчальних 

закладах, програми обміну, 

стипендії, гранти, мовні й канікулярні програми, можливості проходження 

стажувань і подальшого працевлаштування, ділилися досвідом міжнародного 

співробітництва. 

За результатами конкурсу  тематичних номінацій наш університет 

нагороджено медаллю Лауреата І ступеня за роботу  д. пед. н., професора 

Ірини Глазкової на тему  «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови 

в навчальних закладах». 
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МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В БДПУ 

У серпні 2016 р. Бердянський державний педагогічний університет 

відвідала Ольга Плетенець – асистент професора Ольги Грауманн, 

координатора спільного європейського проекту Темпус-IV «Підготовка 

педагогів та освітніх менеджерів до 

роботи з гетерогенними групами й 

організаціями». 

У Компетентнісному центрі 

інклюзивної освіти Ольга Плетенець 

зустрілася з проектною командою 

БДПУ: Ольгою Гуренко, Ларисою 

Казанцевою, Ігорем Лиманом, 

Наталею Захаровою, Русланом 

Вербовим. Члени проектної команди 

доповіли про основні досягнення 

університету в контексті реалізації проекту, поділилися досвідом 

запровадження інклюзивної освіти в регіоні, розповіли про низку 

методичних заходів, які відбулися в Компетентнісному центрі інклюзивної 

освіти та визначили пріоритетні завдання щодо втілення ключових ідей 

проекту після його завершення. Крім того, учасники цього засідання 

заповнили моніторингові анкети, запропоновані Ольгою Плетенець. 

Німецька гостя мала ще одну зустріч – з ректором БДПУ, професором 

Ігорем Богдановим, який подякував Ользі Грауманн і німецьким партнерам 

за включення БДПУ до міжнародного консорціуму, визнання БДПУ 

потужним педагогічним університетом в контексті виконання міжнародної 

грантової програми й висловив сподівання на подальшу міжнародну 

співпрацю. 

Координатор проекту в БДПУ професор Ольга Гуренко провела для 

Ольги Плетенець екскурсію по університету й розповіла про становлення 

педагогічного ВНЗ з часів чоловічої гімназії. 
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ВИКЛАДАЧІ БДПУ НА МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ КОНГРЕСІ 

З 13 по 17 вересня 2016 р. у Фондовому університеті м. Хільдесхайма 

(Німеччина) відбувся спільний Конгрес Міжнародної академії гуманізації 

освіти й Центра педагогічної освіти 

й науково-педагогічних досліджень 

«Багатоманітність і демократія: 

пошук ідентичності в період 

невизначеності» у рамках спільного 

європейського проекту Темпус-IV 

«Підготовка педагогів та освітніх 

менеджерів до роботи з 

гетерогенними групами й 

організаціями». Загальна кількість 

учасників – 110 науковців з 

Німеччини, Австрії, Швейцарії, 

Італії, Фінляндії, Латвії, Литви, України, Республіки Білорусі, Росії.  

Бердянський державний педагогічний університет представляли доктори 

педагогічних наук, професори Ольга Гуренко та Лариса Казанцева. Вони 

взяли участь у панельній дискусії «Багатоманітність і демократія – 

багатоманітність у демократії. Яка роль освіти?», до того ж Ольга Гуренко 

представляла українську делегацію й була експертом з питань 

багатоманітності в освіті. На секційному засіданні бердянські науковці 

виступили з доповідями: 

«Підготовка педагогічних кадрів 

у період невизначеності: 

концепція полікультурної освіти 

майбутніх соціальних педагогів» 

(Ольга Гуренко), «Актуальні 

питання формування білінгвізму 

в дітей у дошкільних закладах 

південно-східного регіону 

України» (Лариса Казанцева), які 

здобули високу оцінку 

міжнародних експертів. 

Лариса Казанцева поповнила когорту членів Міжнародної академії 

гуманізації освіти й на урочистому засіданні одержала відповідний 

сертифікат. 

У рамках конгресу науковці мали нагоду познайомитись з організацією 

інклюзивного навчання в шести школах м. Хільдесхайма. В останній день 

роботи конгресу відбулося заключне засідання консорціуму з реалізації 

спільного європейського проекту Темпус-IV «Підготовка педагогів та 

освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями», де 

була позитивно відзначена робота бердянської команди (координатор у 

БДПУ – Ольга Гуренко). 



Щорічний бюлетень 2016 рік 

15 

 

 

ДОРОЖНЯ КАРТА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО              

ЛАНДШАФТУ В БДПУ 

28 жовтня 2016 р. в рамках Європейського освітнього проекту ТЕМПУС-

ІV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними 

групами та організаціями» на базі Компетентнісного центру відбувся 

науково-практичний семінар на тему «Методи соціальної роботи в 

гетерогенному середовищі ВНЗ» для викладачів університету. Модератор – 

член проектної команди, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Наталя Захарова – презентувала слухачам технологію 

модерації як сучасний  інструмент ефективного управління процесом 

навчання. Реалії системи освіти свідчать про складність функціонування 

навчальних закладів з неоднорідним складом учнів, що актуалізує питання 

підготовки педагогічних кадрів до роботи з такими гетерогенними групами, 

які відображають різні аспекти полікультурності. 

Під час семінару обговорювалися питання актуальності неперервної  

інклюзивної освіти, необхідності розвитку освітнього інклюзивного 

ландшафту, а також створенні якісного освітнього і архітектурно доступного 

середовища для маломобільних студентів (див. світлини). Учасникам 

семінару було запропоновано, використавши етапи, алгоритм, правила і 

методи технології модерації, розробити Дорожню карту інклюзивного 

освітнього ландшафту в БДПУ за двома лініями – організаційно-технічні та 

науково-методичні умови. 

Результатом півторагодинної модерації двох номінальних груп став 

проект Дорожньої карти інклюзивного освітнього ландшафту в БДПУ, що 

включає більше двадцяти конкретних кроків із його розробки: прийняття 

ідеології інклюзії педагогічним колективом, архітектурна доступність 

корпусів вишу, організація дистанційного навчання, використання 

спеціальних засобів навчання, організація системи тьюторства і школи опіки, 

відкриття підготовчого відділення для абітурієнтів з особливими освітніми 

потребами, внесення змін у навчальні плани, вивчення мови жестів, 

дактильної мови, шрифта Брайля, розробка спеціальних комп’ютерних 

програм, технічний та психолого-педагогічний супровід інклюзантів  тощо. 

  



Міжнародна діяльність БДПУ 

16 

 

 

ЗВІТУЮЧИ ПРО ДОСЯГНУТЕ 

У листопаді 2016 р. завершилась робота над спільним європейським 

проектом Темпус-ІV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи 

з гетерогенними групами й 

організаціями», до реалізації якого був 

залучений й наш університет 

(координатор проекту в БДПУ – 

професор Ольга Гуренко). 

У зв`язку з цим  у БДПУ в ці 

листопадові дні проходить ціла низка 

різних цікавих заходів, зокрема: 

майстерня «Науково-методичний 

супровід інклюзивного навчання в 

школі», науково-методичний семінар «Педагогічний менеджмент в умовах 

реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітньому просторі» для 

організаторів інклюзивної освіти в Бердянську та регіоні, лекції керівника 

проекту – професора Ольги Грауманн (Фондовий уні верситет, м. 

Хільдесхайм, Німеччина) для студентів і викладачів БДПУ. 

10 листопада в головній актовій залі БДПУ пройшов захід – «Підсумки 

реалізації спільного європейського проекту Темпус-ІV «Підготовка педагогів 

та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» 

в нашому університеті. Безпосередні виконавці проекту прозвітували про 

виконану роботу в рамках проекту: участь у наукових форумах, закордонні 

споживання, устаткування 

Компетентнісного центру 

інклюзивної освіти БДПУ, 

розробка навчальних модулів, 

мовні курси тощо. 

Із вітальним словом до 

присутніх звернулися: ректор 

університету, професор Ігор 

Богданов, секретар 

Бердянської міської ради 

Олексій Холод, керівник 

проекту, професор Ольга Грауманн, координатор проекту національного 

педагогічного університету ім. М. Драгоманова, професор Галина 

Нестеренко. 

Під час звітів та привітальних  слів були виступи творчих студентських 

колективів БДПУ: народних ансамблів – народного танцю «Калина», 

«Барвисті музики», народної пісні «Золотий гомін», фольклорного колективу 

«Хуртовина». 
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РОЗПОЧАВСЯ ПРОЕКТ ПРОГРАМИ ERASMUS+ ЗА УЧАСТІ БДПУ 

Минулого року 10 проектів за участі українських ВНЗ стали 

переможцями першого конкурсу програми Європейського Союзу 

ERASMUS+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity 

Building in the Field of Higher Education. Учасником одного з цих 10 проектів 

є Бердянський державний педагогічний університет. 

У першій декаді квітня 2016 р. у Львівському національному університеті 

ім. Івана Франка відбулась стартова зустріч проекту QUAERE «Quality 

Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and 

Guidelines». 

 Проект розрахований на 2016-2017 рр. Його координатором є професор 

Маріуш Мазуркевич (Вроцлавський університет науки й технологій, 

Польща). 

Крім БДПУ, Україна у цьому проекті представлена Міністерством освіти і 

науки, Українською асоціацією студентського самоврядування, Навчально-

методичним центром з питань якості освіти, Сумським державним 

університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, 

Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Хмельницьким 

національним університетом, Національним гірничим університетом, 

Чернівецьким національним університетом і Одеським національним 

університетом ім. І.І. Мечникова. 

Передбачається, що в рамках проекту наш університет отримає від 

Європейського Союзу обладнання на суму 25000 євро.  
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ЗУСТРІЧ ПРОЕКТУ ЕРАЗМУС+  У ЧЕРНІВЦЯХ 

24-26 жовтня 2016 р. відбулась 

чергова робоча зустріч членів 

консорціуму проекту ЕРАЗМУС+ 

«Система забезпечення якості освіти в 

Україні: розвиток на основі 

європейських стандартів та 

рекомендацій» (QUAERE).  

Базою зустрічі став Чернівецький 

національний університет 

ім. Ю.Федьковича. 

Члени проектної групи 

Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман, Ольга 

Шубіна та Яна Лагута презентували іншим учасникам проекту доповідь 

“Structure and functionality of internal QA in BSPU”, а також розроблену НДІ 

Історичної урбаністики тримовну рубрику сайту з матеріалами про проект. 
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ВРОЦЛАВСЬКА ЗУСТРІЧ ЧЛЕНІВ КОНСОРЦІУМУ ПРОЕКТУ 

ЕРАЗМУС+ 

7-9 грудня 2016 р. відбулась робоча зустріч членів консорціуму проекту 

ЕРАЗМУС+ «Система 

забезпечення якості освіти в 

Україні: розвиток на основі 

європейських стандартів та 

рекомендацій» (QUAERE). 

Базою зустрічі став 

Вроцлавський університет 

технології.  

В засіданнях брали участь 

представники всіх восьми 

українських університетів-

партнерів, ВНЗ Польщі, Німеччини, Греції, МОН України, НАЗЯВО і 

Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості 

освіти». 

Бердянський державний педагогічний університет був представлений 

членами проектної групи Ігорем Лиманом, Ольгою Гуренко та Вікторією 

Константіновою. Ігор Лиман презентував іншим учасникам проекту чернетку 

першого випуску «Бюлетеню QUAERE». Основу цього бюлетеню склали 

матеріали тримовної рубрики «QUAERE» сайту НДІ Історичної урбаністики. 

Координатору проекту QUAERE Маріушу Мазуркевичу (Польща) був 

вручений п’ятитомник «Матеріалів з історії Бердянського державного 

педагогічного університету». 
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ВІЗИТ ІТАЛІЙСЬКИХ ГОСТЕЙ В БДПУ 

22-24 вересня 2016 р. БДПУ 

приймав італійських гостей – 

Алессандро Фігуса (Link Campus 

University) та Паоло Алонгі 

(Univerita Degli Studi di Genova). 

Із 2015 року Алессандро Фігус є 

почесним професором Бердянського 

державного педагогічного 

університету. Він зробив вагомий 

внесок у розвиток міжнародного 

співробітництва БДПУ, зокрема, шляхом участі у проектах TEMPUS IV 

«Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними 

групами та організаціями» та Erasmus+ “Capacity Building in Higher 

Education”.  

Перший проектор, професор 

Ольга Гуренко та координатор 

міжнародної діяльності БДПУ, 

професор Ігор Лиман урочисто 

вручили Сертифікат почесному 

професору, після чого Аллесандро 

прочитав відкриту лекцію, 

присвячену проблемам освіти в 

контексті Болонського процесу та 

поза ним. 

Крім того, італійські гості 

ознайомилися з діяльністю окремих структурних підрозділів нашого 

університету – факультетом фізичного виховання, факультетом психолого-

педагогічної освіти та мистецтв, гуманітарно-економічним факультетом та 

Компетентнісним центром інклюзивної освіти БДПУ, завітали на концерт 

народного ансамблю народної пісні «Золотий гомін» з нагоди їх 5-річного 

ювілею та 80-річчя факультету філології та соціальних комунікацій, 

відвідали музей історії БДПУ тощо. 
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АКАДЕМІЧНИЙ ВІЗИТ АМЕРИКАНСЬКИХ ПРАВНИКІВ У БДПУ 

Із 17 по 28 жовтня 2016 р. у 

БДПУ із академічним візитом 

перебували два американські 

правники – Джулія Салліван та 

Дуглас Робінсон. Вони читають 

курс лекцій з енергетичного 

права та регулювання в США. А 

пан Робінсон ще й запропонував 

цікаву лекцію з проблем 

смертної кари в США.  

21 жовтня, у конференц-залі університету відбувся міжнародний круглий 

стіл на тему «Актуальні проблеми законодавства і практики його 

застосування в Україні та США» за участю американських колег, 

представників вітчизняної правничої науки, представників судового корпусу, 

громадського сектору і найкращих студентів юристів. Презентації 

американських фахівців викликали чимало запитань від аудиторії й активну 

дискусію. 

Організував зустріч та вміло її провів трьома мовами (укр., англ. та рос.) 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства БДПУ 

Дмитро Каменський. 

Пані Джулія Салліван є визнаним у США фахівцем з 

питань енергетичного права. Має майже 30-річний досвід 

консультування та юридичного супроводу американських 

та міжнародних енергетичних корпорацій, інвесторів та 

органів державного управління з питань розвитку ринку, 

оцінки економічних ризиків, прибдання та розвитку 

енергетичних активів, а також дотримання вимог 

регуляторного законодавства в сфері енергетики. 

До заснування власної юридичної фірми пані Салліван була партнером і 

керівником практики енергетичного регулювання, ринків енергткики та 

додержання законодавства в юридичній компанії «Akin Gump Strauss Hauer 

& Feld LLP».  

Має значний досвід проведення презентацій, лекцій та мастер класів. 

Зокрема у грудні 2014 р. провела презентацію на тему «Огляд політики і 

практики в сфері економіко-правового забезпечення функціонування 

федеральних електричних мереж», організованої відомим інвестиційним 

банком «Goldman Sachs». У січні 2014 р. разом із юридичною асоціацією 

енергетичного права США організувала круглий стіл на тему «Забезпечення 

законності на енергоринку: аналіз перспектив на 2014 р.». 

Також є автором числениих публікацій та наукових статей з проблем 

енергетичного права та регулювання енергтеичної галузі. Серед них: наукова 

стаття на тему «Перехрестя врегульованих федеральним законодавством 

ринків енергетики із питаннями енергетики штатів та цілями охорони 
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навколишнього природного середовища», що була опублікована у Віснику 

екологічного права Фордхемського універститету навесні 2015 р.; наукова 

стаття на тему «Регуляторна невпевненість збервгається на енергетичних 

ринках», що була опублікована в юридичному журналі штату Нью-Йорк 4 

листопада 2013 р. 

Із 2001 по 2007 р. обіймала посаду професора права в юридичному центрі 

Джорджтаунського університету за сумісництвом. 

Дуглас Робінсон є адвокатом і має ліцензію на заняття 

юридичною діяльністю в окрузі Колумбія, Верховному суді 

Сполучених Штатів, а також в різних федеральних 

апеляційних судах по всій території Сполучених Штатів 

Америки. Має ступінь бакалавра в галузі економіки та 

політології (Університет штату Вашингтон), а також 

отримав юридичну освіту в школі права університету 

Джорджа Вашингтона.  

Після закінчення юридичної школи в 1969 році, пан 

Робінсон зайняв посаду помічника юриста в  ридичній фірмі Arnold&Porter в 

Вашингтоні, округ Колумбія. З 1974 по 1981 рр. він працював в уряда США, 

де займав числені керівні посади в органах і відомствах, відповідальних за 

регулювання енергетики. 
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ПРОДОВЖУЄМО СПІВРОБІТНИЦТВО З ПОЛЬСЬКИМ ВИШЕМ  

У рамках реалізації угод про співробітництво між нашим  університетом 

(БДПУ), Донбаським державним педагогічним університетом (ДДПУ) та 

Вищою школою управління та адміністрації в Ополє (Польща) в середині 

січня 2016 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Трансформації в 

сучасному суспільстві: соціальні, економічні і гуманітарні аспекти». В роботі 

конференції, яка проводилася на базі Вищої школи управління та 

адміністрації в Ополє, взяла участь спільна делегація БДПУ та ДДПУ у 

складі викладачів, студентів 

та аспірантів. 

На пленарному засіданні 

конференції виступила к. е. 

н., доцент БДПУ Тетяна 

Несторенко, яка розкрила у 

своїй доповіді особливості 

економічної та соціальної 

ролі вищих навчальних 

закладів у розвитку як всієї 

країни, так і окремого міста. 

Серед пленарних доповідей 

також варто відзначити 

виступ к. п. н., доц. Ірини 

Остополець (ДДПУ), який був присвячений особливостям трансформацій 

сучасної освіти в Україні в зв’язку з інтеграцією нашої країни в європейський 

простір. Представник приймаючої сторони – проректор д-р Тадеуш Покуса 

(Вища школа управління та адміністрації в Ополє) свій виступ присвятив 

ролі процесно-орієнтовного управління в розвитку соціально-економічних 

систем. Усі доповідачі наголошували на необхідності розширення спектру 

співробітництва між українськими та польськими науковцями. Основні 

результати досліджень учасників конференції будуть оприлюднені в форматі 

колективної монографії. 

Учасники делегації також мали можливість відвідати Вищу технічну 

школу в Катовіцах та познайомитися з особливостями організації 

навчального процесу в цьому виші. 

У рамках угоди про співробітництво між Бердянським державним 

педагогічним університетом, Донбаським державним педагогічним 

університетом та Вищою школою адміністрації та управління в м. Ополє 

члени делегації взяли участь і у заходах Міжнародного культурно-освітнього 

проекту. Студенти спілкувалися зі своїми ровесниками з польського вузу, 

оглянули навчальні аудиторії, майстерні, бібліотеку. 

Після конференції члени делегації мали чудову нагоду побувати в м. 

Дрезден (Німеччина), оглянути історичну частину міста, відвідати 

Дрезденську картинну галерею, фізико-математичний музей приладів і 

технічних механізмів, музе й порцеляни та ін.  
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ В БУХАРЕСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-

ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНОЇ УРБАНІСТИКИ 

20-21 травня 2016 р. в Бухаресті (Румунія) відбувся міжнародний 

воркшоп «“Мобільності” в Чорноморському регіоні». 

Воркшоп був організований New 

Europe College (Румунія) та 

University of St. Gallen (Швейцарія). 

У воркшопі взяли участь більше 20 

науковців, які представляли 

інституції Румунії, Німеччини, 

Швейцарії, Греції, Угорщини, США, 

Туреччини, Італії, України, Грузії, 

Молдови, Вірменії, Росії. Фінансову 

підтримку проведення заходу 

забезпечено VolkswagenStiftung 

(Німеччина). 

Доповіді воркшопу стосувались як методологічних засад «мобільнісного 

повороту» у соціальних науках, так і емпіричних case studies конкретних 

«мобільностей» у регіоні, що мало дозволити виявити низку довготривалих 

особливостей і варіацій «мобільностей» у часі і просторі в країнах, які мають 

вихід до Чорного і Азовського морів. 

У рамках воркшопу професори БДПУ Ігор Лиман і Вікторія 

Константінова доповідали з теми «“Mobilities” of “Russian” Cities of the Black 

Sea and the Sea of Azov area at the period of the Russian Empire: studying by the 

Research Institute of Urban History». Крім того, бердянські науковці взяли 

участь у круглому столі «Академічна мобільність в країнах навколо Чорного 

моря. Можливості та виклики» (модератор – Константин Арделеану, 

Румунія). 
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКРИСТАЛІЗУВАЛА… 

В Американському домі Посольства США 11 лютого 2016 р. відбулася 

І Міжнародна наукова конференція «Емпіричні дослідження для 

реформування освіти в Україні», організатором 

якої виступила Українська асоціація дослідників 

освіти (УАДО). 

Свідченням актуальності тематики, що 

обговорювалась в межах конференції, була 

значна чисельність та широка географія 

учасників, які представляли наукові та навчальні 

інституції таких міст: Київ, Бердянськ, Глухів, 

Дніпро, Дрогобич, Запоріжжя, Каховка, Одеса, 

Острог, Лисичанськ, Луцьк, Львів, Мелітополь, 

Ніжин, Кам’янець-Подільський, Сєверодонецьк, 

Старобільськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, 

Умань, Харків, Херсон, Чернівці, Чернігів, а 

також університетів Варшави (Польща), 

Кембриджа, Шеффілда (Сполучене 

Королівство), Утрехта (Нідерланди). 

Наш університет на цій конференції представляла кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Тетяна 

Несторенко, яка є також членом УАДО, демонструючи під час роботи 

дискусійних груп результати спільного дослідження з польським колегою – 

доктором наук А. Остендою (Вища технічна школа в Катовіцах) – «Economic 

Impact of Displaced University on a Host City». 

Організатори та учасники конференції висловили впевненість, що 

проведена конференція викристалізувала нові дослідницькі ідеї, що 

сприятимуть інтеграції дослідників та піднімуть освіту в Україні на якісно 

новий рівень. 
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БДПУ – ЄДИНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОСТРАДЯНСЬКОГО 

ПРОСТОРУ У ПРОЕКТІ ―ЗРОСТАЮЧІ МІСТА ПІВДНЯ І СХОДУ 

ЄВРОПИ, 1850-1945″ 

Наприкінці вересня 2016 р. у Барселоні пройшла перша частина 

подвійного воркшопу «“Urban Peripheries?” Emerging Cities in Europe’s South 

and East, 1850-1945» («"Міські периферії?" Зростаючі міста Півдня і Сходу 

Європи, 1850-1945»).  

Ідея подвійного 

воркшопу, висунута 

німецькою дослідницею 

Естер Гантнер, полягає у 

вивченні напрямків і 

каналів поширення знань у 

міській мережі Європи 

середини 19 – середини 20 

ст. Передбачається, що 

кінцевим результатом 

проекту стане публікація 

колективної монографії. 

Для цього було оголошено 

конкурс і відібрано пропозиції 15 науковців. До початку вересня вони 

підготували чернетки своїх статей, згодом поширені серед всіх учасників 

проекту для спільного пошуку можливостей їх вдосконалення. 

Барселонський етап проекту саме і передбачав зустріч для з’ясування позицій 

і обговорення текстів для майбутньої книги. 

Учасниками проекту стали дослідники з Herder Institute (Німеччина), 

Institució Milà i Fontanals (Іспанія), Central European University (Угорщина), 

Auburn University (США), University of Zagreb (Хорватія), ETH Zürich 

(Швейцарія), Berdyansk State Pedagogical University (Україна), College of 

Charleston (США), Museu d’Historia de la Medicina de Catalunya (Іспанія), 

Trinity College Dublin (Ірландія), Universität Gieẞen (Німеччина), Europa-

Universität Viadrina Frankfurt/O. (Німеччина), Université de Lyon (Франція), 

Institute for Art History (Хорватія), University of Nottingham (Велика Британія). 

Таким чином, Бердянський державний педагогічний університет 

(професор Ігор Лиман, «The Interchange of Modernization Experiences: 

“Russian” Port Cities on the Black Sea and the Sea of Azov») є єдиним 

представленим у проекті навчальним закладом пострадянського простору. 

Друга, завершальна частина воркшопу має відбутись у Марбурзі у травні 

2017 р. 

Підтримка проекту здійснена Fritz-Thyssen-Foundation. 
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НАШІ – В БЕРЛІНІ! 

Із 19 по 22 вересня 2016 р. в Берліні проходив форум «UkraineLab: 

поліфонія активізму та дослідження європейськості», учасницею якого була 

наша Юлія Королевська (див. світлини). 

UkraineLab – це міждисциплінарна та 

міжсекторна мережа для агентів змін і 

мозковий центр, де народжуються інноваційні 

рішення для громадянського суспільства й 

культури України. 

Під час форуму працювало шість кластерів: 

Поліфонія в освіті: нові підходи формальної та 

неформальної освіти в різноманітному 

суспільстві; Поліфонія в культурі: культурні 

інновації та провокації для побудови 

гармонійного суспільства; Поліфонія в 

суспільстві: ефективні інструменти для діалогу 

та інтеграції на тлі (вимушеної) міграції; 

Поліфонія інновацій: потенціал(и) соціальних 

та наукових інновацій для консолідації 

суспільства; Поліфонія в політиці: дискурси європейськості та розмаїття в 

політичних відносинах Україна ‒ ЄС; Поліфонія в медіа: українська та 

європейська журналістика між багатогранністю та пропагандою. 

Результати роботи у кластерах були представлені для жвавого 

обговорення в останній день форуму. Усі питання, які виникали під час 

роботи, були винесені для дискусії у форматі OpenSpace, який дозволяв брати 

участь по черзі у 

декількох обговореннях. 

Окрім роботи в 

кластерах, на учасників 

форуму чекала насичена 

культурна програма: 

концерт Любомира 

Мельника (відомого 

своєю безперервною грою 

на фортепіано), 

літературні читання 

(спікери: Софія 

Андрухович, Андрій 

Бондар, Богдан 

Логвиненко, Володимир Рафєєнко), Ніч документального кіно: різноманіття в 

Україні, виступ української групи «V вимір» та ін. 

Організатором заходу з українського боку була некомерційна установа 

«Інша Освіта». Партнером форуму з німецького боку була спілка MitOst.   
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П’ЯТИЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ ІЗ 

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ 

Цього року Інститут соціальних і гуманітарних наук “Альфонсо Велес 

Плієго” Заслуженого Автономного Університету Пуебла і Науково-дослідний 

інститут історичної урбаністики БДПУ вже вп’яте виступили 

співорганізаторами Міжнародного Симпозіуму з 

Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті (5-й 

SIMEM), який відбувся у м. Пуебла, Мексика. 

Сертифікати учасників отримали бердянські 

науковці – автори представлених на симпозіумі 

постерів: В.Константінова, І.Лиман 

(“INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY 

SYMPOSIUMS OF MEMORY STUDIES: 

COOPERATION OF INSTITUTO DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES"ALFONSO 

VÉLEZ PLIEGO" (BUAP) AND RESEARCH 

INSTITUTE OF URBAN HISTORY (BSPU)”, 

Ю.Королевська (“THE SOVIET PAST IN THE 

MEMORY OF THE OLDER GENERATION”), 

М.Антощак (“KORF’S WORKS IN THE 

MEMORY OF FUTURE GENERATIONS OF 

EDUCATORS”), Ольга Новик “MEMORY OF THE FAMILY IN THE LEGEND 

ABOUT YEVSGAN GERB”, Ольга Харлан (“UKRAINIAN FOOTBALL 

CLUBS’ NAMES AS MARKERS OF CULTURAL MEMORY” ), Тетяна 

Нікішина (“THE CULTURAL MEMORY AS THE PRIMARY FORMANT OF 

THE PICTURE OF THE WORLD (LINGUISTIC RESEARCH’S ANALYSIS)”),  

Ксенія Лукач (“POLITICAL COMMUNICATION AND ITS TECHNOLOGIES 

IN THE PERIOD OF CRISIS: MEMORIAL MOMENTS OF UKRAINIAN 

HISTORY FROM 1991 TILL 2014”), Юлія Нехайчук (“CONSTRUCTION OF 

HISTORICAL MEMORY IN THE TEXT ABOUT UKRAINE OF FOREIGN 

AUTHORS (BASED ON REGINE DEFORGES’ NOVEL “ANNE OF KIEV”)”. 
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«ВІД ЕГЕЙСЬКОГО ДО ЧОРНОГО МОРЯ»: КОНФЕРЕНЦІЯ В АФІНАХ 

В середині жовтня 2016 р. в Афінах відбулась міжнародна конференція 

«Від Егейського до Чорного моря», присвячена пам’яті грецької дослідниці 

Еврідікі Сіфнеу. Співорганізаторами конференції стали Інститут історичних 

досліджень Національного Фонду Елліністичних Досліджень та Історичний 

факультет. 

Учасники конференції: 

AGRIANTONI Christina (Department of 

History, Archaeology and Social 

Anthropolgy / University of Thessaly), 

ARDELEANU Constantin (History 

Department / Universitatea Dunărea de 

Jos, Galatz, Romania), BELOUSOVA 

Liliya (Odessa State Archives, Ukraine), 

BELAVILAS Nikos (Urban Environment 

Laboratory, School of Architecture / 

National Technical University of Athens), 

CHATZIIOANNOU Maria Christina (Institute of Historical Research / National 

Hellenic Research Foundation), CHRISSIDIS Νikolaos (History Department / 

Southern Connecticut State University, USA), DELIS Αpostolos (Institute for 

Mediterranean Studies / Foundation for Research and Technology-Hellas), 

GALANI Katerina (History Department / Ionian University), HADZIIOSSIF 

Christos (Institute for Mediterranean Studies / Foundation for Research and 

Technology-Hellas), HARLAFTIS Gelina (History Department / Ionian 

University), KARADIMOU YEROLYMPOU Alexandra (School of Architecture, 

Department of Urban Planning) / Aristotle University of Thessaloniki), 

KATSIARDI Olga (Department of History and Archaeology / National and 

Kapodistrian University of Athens), 

KOLIAS Taxiarchis (Director Institute of 

Historical Research / National Hellenic 

Research Foundation), KOLONAS 

Vassilis (Department of Architecture / 

University of Thessaly), 

KONSTANTINOVA Victoria 

(Department of History / Berdyansk State 

Pedagogical University), 

KONTOGEORGIS Dimitris 

(International Hellenic University / 

School of Humanities), LAIOU Sophia 

(Department of History / Ionian University), LYBERATOS Andreas (Department 

of Political Sciences and History / Panteion University), LYMAN Igor 

(Department of History / Berdyansk State Pedagogical University), 

MICHAILARIS Panayotis (Institute of Historical Research / National Hellenic 

Research Foundation), MIKHALIUK Roman (International Relations, Russian 
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Academy, Southern Scientific Center, Rostov-on-Don), MITSOS Achilleas 

(Department of Environment / Aegean University), NIKOLAIDES Efthimios 

(Institute of Historical Research / National Hellenic Research Foundation), 

PAPADOPOULOU Alexandra (History Department / Ionian University), 

PARADEISOPOULOS Sofronis (Foundation for the Hellenic Culture, Odessa 

Unit), PETMEZAS Socrates (Department of History and Archaeology / University 

of Crete), POLYCANDRIOTI Ourania (Institute of Historical Research / National 

Hellenic Research Foundation), SIFNAIOS DODSON Michael (Architect), 

SIFOUNAKIS Nikos (Architect, founding member of the Cultural Association 

“Archipelagos”, former Member of Parliament and Minister), SYDORENKO 

Anna (History Department / Ionian University), TCHKOIDZE Eka (History 

Department / Ilia State University, Tublis, Georgia), TOLIAS George (Institute of 

Historical Research / National Hellenic Research Foundation), VITOPOULOU 

Athina (Open Hellenic University), YAKOVAKI Nassia (Faculty of Political 

Science and Public Administration / National and Kapodistrian University of 

Athens), YURKOVA Oksana (Institute for the Ukrainian History / National 

Academy of Sciences, Ukraine). 

Бердянські науковці Ігор Лиман і Вікторія Константінова виступили на 

цій конференції із доповіддю “The Evolution of Port Cities in the Russian 

Borderlands” та презентували другий том видання «Дослідники історії 

Південної України : біобібліографічний довідник». 
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ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР З БОЛГАРИСТИКИ У 

БЕРДЯНСЬКУ 

19–20 травня 2016 р. в рамках Днів науки відбувся V Міжнародний 

науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури та культури, 

організований кафедрою загального мовознавства та слов’янської філології 

Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного 

педагогічного університету. Співорганізаторами наукового форуму 

виступили Шуменський університет імені Єпископа Костянтина 

Преславського та Культурно-інформаційний центр болгаристики 

«Кирилиця». 

 

Семінар із проблем болгаристики має особливо вагоме значення, адже 

цього року науковий захід присвячено 80-річчю заснування Інституту 

філології та соціальних комунікацій БДПУ, який 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 – України, Словаччини, 

і, звичайно ж, Болгарії.  

До участі у семінарі цього року було заявлено 110 осіб із 3 країн: України 

(Київ, Львів, Херсон, Бердянськ, Приморськ), Болгарія (Софія, Шумен, 

Пловдив, Габрово, Велико Тирново, Варна, Ямбол), Словаччина (Братислава, 

Пряшів).  

19 травня відбулося пленарне засідання семінару. Учасників та гостей 

тепло привітали виконуюча обов’язки ректора БДПУ, доктор філологічних 

наук, професор Вікторія Зарва, перший проректор БДПУ, доктор 

педагогічних наук, професор Ігор Богданов, директор Інституту філології та 

соціальних комунікацій БДПУ, кандидат філологічних наук, доцент Алла 

Сердюк, голова Товариства болгарської історії та культури “Родолюбие” 

Лариса Савченко, фахівець із методики навчання болгарської мови при 

відділі освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, відрядженої 

Міністерством освіти і науки Республіки Болгарії Лалка Денчева, викладач 

Пловдивського університету імені Паїсія Хилендарського Антоанета 
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Джельова, виклалач Економічного університету м. Варна, голова Товариства 

«Хореографія» м. Варна при Спілці болгарських музичних та танцювальних 

діячів Болгарії Валентин Василев, викладач Софійської загальноосвітньої 

школи № 144 імені Народних будителів Димитр Цанков, магістрантка 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Христина 

Бриченко.  

На секційних засіданнях 

учасники та гості семінару 

ознайомилися з доповідями не лише 

знаних вчених, провідних вчителів-

болгаристів, але й студентів, які 

порушили актуальні проблеми під 

свіжим, нестандартним кутом зору.  

20 травня відбулися 

Літературно-наукові читання 

«Творчість Єлисавети Багряної» 

присвячені болгарській поетесі, перекладачу, авторці дитячих творів, 

новаторці у болгарській поезії, яка поєднувала фольклорну традицію із 

модерними літературними течіями. Учасники продекламували найвідоміші 

поезії болгарської поетеси, заслухали пісні (тексти написані Є. Багряною та 

покладені на музику) у виконанні солісток народного ансамблю народної 

пісні «Золотий гомін», відкрили цікаву та яскраву сторінку з життя 

болгарського народу через постать видатної авторки. 

У рамках семінару презентовано нові виданння з болгаристики науковців 

із Республіки Болгарія (Болгарська академія наук, Софійський університет 

імені Святого Климента Охридського).  

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.  
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ШОСТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»  

 Наукова діяльність факультету економіки та управління Бердянського 

державного педагогічного університету у 2015-2016 навчальному році 

розпочалася з підготовки та проведення Шостої Міжнародної науково-

практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» 

(ПСЕП-2015), яка відбулася 10-12 вересня на території оздоровчого центру 

«Райський куточок» (м. Бердянськ). 

 Актуальність окресленої 

проблематики, висвітленої у рамках 

науково-практичної конференції, 

підкреслюється нагальністю 

розроблення концептуальних підходів 

до прогнозування розвитку складних 

соціально-економічних систем, що 

здійснюється на фоні погіршення 

показників соціально-економічного 

розвитку України, глобальної 

фінансової кризи, посилення глобальної конкуренції, розвитку інтеграційних 

процесів, деформацій світових товарних та фондових ринків. 

У роботі науково-практичної конференції взяли участь видатні іноземні 

вчені та науковці провідних вищих навчальних закладів й установ України: 

Арістотельського університету м. Салоніки (Греція), Вільнюського 

університету (Литва), Економічного університету в Братиславі (Словаччина), 

Університету Дебрецена (Угорщина), Університету Економіки (Польща), 

Казахського національного університету імені Аль-Фарабі (Республіка 

Казахстан), ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського 

національного економічного університету імені В.Гетьмана, Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного 

торгово-економічного університету, Львівського національного університету 

імені Івана Франка, Національного технічного університету «Харківський  

політехнічний інститут», 

Харківського національного 

економічного університету імені 

С. Кузнеця, Харківського 

національного університету імені 

В.Н. Каразіна, Національної 

металургійної академії (м. 

Дніпропетровськ), Запорізького 

національного університету, 

Запорізького національного 

технічного університету, Класичного приватного університету, Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького та інші. 
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Робота Шостої Міжнародної науково-практичної конференції 

«Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2015) традиційно 

відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, 

зокрема: секція 1 «Мікроекономічне та макроекономічне прогнозування, 

інформаційні технології в прогнозуванні економічної інформації»; секція 2 

«Економічне прогнозування та управління в курортних рекреаціях та 

туризмі». 

З вітальним словом до учасників науково-практичної конференції 

звернувся проректор з наукової роботи Бердянського державного 

педагогічного університету, д. пед. н., професор Ігор Богданов, який 

акцентував увагу на важливості проведення науково-практичної конференції 

за зазначеною проблематикою на сучасному етапі становлення національної 

економіки країни, ознайомив присутніх з існуючими структурними 

підрозділами Університету й діючими на даний час науковими школами в 

Університеті та побажав учасникам конференції плідної праці. 

Заступник голови оргкомітету науково-практичної конференції, завідувач 

кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного 

педагогічного університету, д. е. н., професор Павло Захарченко  привітав 

учасників конференції та відзначив, що сучасний розвиток національної 

економіки країни пов'язаний з глибокими структурними перетвореннями у 

всіх сферах суспільного життя, трансформацією господарського комплексу 

України, здійсненням ефективної регіональної політики.   

Проведення конференції відбувалося у формі пленарного та секційних 

засідань, що відзначалося високим науково-теоретичним рівнем доповідей 

учасників, палкими науково 

обґрунтованими дискусіями та 

великим зацікавленням 

присутніх. Серед наукових 

доповідей, проголошених на 

пленарному засіданні, 

піднімалися актуальні питання 

аналізу євроінтеграційних 

процесів, моделювання трендів 

економічного зростання в 

Україні, порівняльного аналізу 

методів вимірювання довіри, 

мультифрактального аналізу кризових явищ на фондових ринках, аналізу 

економічної діяльності держави на основі оцінки його інтелектуального 

левериджу, комплексного аналізу та прогнозування динаміки ціни на 

металопродукцію, аналізу моделей фінансової стійкості страхових компаній 

тощо. 

У рамках конференції було проведено круглий стіл, щодо аналізу угоди 

про євроінтеграційне співробітництво та очікуваних результатів. Після 

ґрунтовних доповідей відбулось обговорення напрямів євроінтеграції та 
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можливих результатів співробітництва, зокрема, для подальшого розвитку 

економіки міста Бердянська. В обговоренні та дискусіях взяли участь близько 

40 учасників, які були присутні на круглому столі. Серед присутніх були: 

доктори та кандидати економічних наук, професори, дійсні члени Академії 

економічних наук та Національної академії наук України, депутати Верховної 

Ради України, депутати міської ради, керуючі банками, представники бізнесу 

міста й інші. 

За результатами Шостої Міжнародної науково-практичної конференції 

«Прогнозування соціально-економічних процесів» її учасниками підготовлені 

та схвалені Рекомендації. 

До початку проведення науково-практичної конференції здійснено роботу 

щодо підготовки та друку колективної монографії «Прикладні аспекти 

прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем», яка була 

оприлюднена на під час оголошення результатів конференції. 
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ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ФІЗИКИ СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ 

МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ ФОТОГРАФІЙ 

На кафедрі фізики виконується 

держбюджетна тема (керівник 

доктор фізико-математичних наук, 

завідувач кафедри, професор 

Кідалов В. В.), в рамках якої 

заплановано дослідження 

морфології поверхні поруватих 

зразків напівпровідників отриманих 

методом електрохімічного 

травлення. Фрагмент морфології 

поверхні отриманий 

співробітниками кафедри Дяденчук 

А. Ф. та Сімченко С. В. був 

представлений на міжнародному 

конкурсі мікрофотографій 2016 

JEOL SEM/TEM/EPMA Image 

Contest. Подана робота посіла друге 

місце в квітневому турі конкурсу від 

компанії JEOL. 
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НОВІ СТИПЕНДІАТИ ФОНДУ ІМ. К. КОВШЕВИЧ! 

Із 1999 року американський Фонд імені Катерини Ковшевич надає 

стипендії обдарованим, талановитим студентам – відмінникам навчання із 

малозабезпечених сімей в Україні та в інших частинах Східної Європи, Азії 

та Південної Америки. Кандидати відбираються регіональними 

представниками і схвалюються радою директорів Фонду. Фонд зацікавлений 

у підтримці молодого покоління, створюючи талановитим студентам 

можливість успішно увійти в професійне життя. Фонд орієнтований на 

молодих талановитих людей, які потребують допомоги для досягнення своєї 

мети. 

Фонд заснувала американка українського походження пані Христина 

Ковшевич-Дурбак. Вже шостий рік студенти Бердянського державного 

педагогічного університету завдяки старанням редактора газети БДПУ, 

регіонального директора Фонду Степана Гериліва отримують чудову 

можливість ставати стипендіатами Фонду.  За цей час більше сотні успішних, 

активних і талановитих студентів БДПУ вибороли право на оплату за 

навчання на суму більше півмільйона гривень. 

28 лютого 2016 р. в конференц-залі БДПУ Степан Герилів разом із 

ректором БДПУ, професором Ігорем Богдановим урочисто вручили 

Сертифікати Фонду 7-и кращим студентам-контрактникам. У 2016-17 

навчальному році на рахунок університету надійшло більше 120-ти тисяч 

гривень з Фонду ім. Катерини Ковшевич., 

«Для того, щоб отримати американську стипендію, необхідно не тільки 

гарно навчатися, а, звичайно, добре знати рідну українську та англійську 

мови, мати беззаперечну українську позицію, бути активним студентом та 

продуктивно працювати на благо рідного університету, – зазначив  Степан 

Герилів, вручаючи студентам  американські винагороди.  Цьогоріч 

стипендіатами  Фонду стали 23 студенти всіх шістьох факультетів 

університету, з яких семеро – нинішні. Це – Анжеліка Конопля, Андрій 

Зубко, Валентина Ектова, Ілона Попова, Юлія Логозинська, Тетяна 

Степанова та Єлизавета Маляр. 
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ПОВЕРНУВШИСЬ ІЗ КРАЇНИ ТРОЯНД 

Кожного літа студенти БДПУ проходять мовну практику за кордоном. 

2016 рік не став винятком. На початку серпня ц. р.  студенти вирушили до 

Болгарії. Впродовж двох тижнів вони мали змогу познайомитися зі столицею 

Болгарії – дивовижним містом Софія. Кожен день – був відкриттям чогось 

нового і цікавого, але щоб повністю осягнути глибину країни – її культуру, 

традиції, потрібне знання болгарської мови. Із цим студентам допомогли 

впоратися висококваліфіковані викладачі Департаменту інформації та 

вдосконалення вчителів Софійського університету ім. Св. Климента 

Охридського: Росиця Пєнкова, Габріела Камєнова, Мірена Легурська, 

Світлана Янкова, Пламен Дьонєв, Даніела Ангелова та Маріетта Савчева, які 

на високому науково-педагогічному рівні провели низку занять з болгарської 

мови, культури, фольклору, географії, образотворчого мистецтва та історії.  

За час перебування в Болгарії, окрім мовної практики, студенти мали 

можливість відвідати найвидатніші місця столиці та південно-західного 

регіону країни такі, як Базиліка Святої Софії та Некрополь, музей історії 

Софії, національний історичний музей, храм-пам’ятник Св. Олександра 

Невського, Боянська церква Св. Миколая й Пантелеймона, Драгілевський та 

Рильський монастирі, музей мінералів, етнологічний музей, зоопарк. 

Незабутнє враження на тудентів справила Боянська церква, яка внесена до 

списку світової спадщини ЮНЕСКО з чудовими настінними розписами XIII 

ст. 

Студенти були вдячні організаторам заходу – рідному БДПУ та 

товариству болгарської історії та культури «Родолюбіє», його очільку – 

Ларисі Іванівні Савченко за ці два тижні щастя та життєвого досвіду, який ми 

отримали в Болгарії.  
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НАШІ В АМЕРИЦІ  

29 вересня 2016 р. відбулася зустріч студентів із координаторами та 

учасниками програми студентського обміну «Work and Travel USA». 

За допомогою компанії «Studenttravel», яка є провідним представником 

«Work and Travel USA» в 

Україні,  студенти з різних 

країн можуть поїхати влітку в 

Америку для того, щоб 

працювати та подорожувати. 

Детально про діяльність цієї 

компанії розповіла 

координатор програми 

Руслана Малолєткіна.  

Своїм досвідом поділилися 

студенти 3 курсу ФФСК 

Павло Смирнов, Аркадій 

Калініченко та Лариса Кокоріна. Вони розповіли про заробітну плату, про 

умови проживання та праці та поділились своїми враженнями щодо 

подорожей. Випускниця БДПУ, яка також була учасницею програми, а зараз 

працює її координатором, Карина Гогунська поділилася власним досвідом. 

Вона розповіла про те, що студенти можуть працювати закордоном у 

національних парках, ресторанах, готелях, парках розваг та на пляжі. 

Після інформаційної частини відбувся розіграш на безкоштовну 

реєстрацію у програмі та знижка на 100 доларів в ній. 

Наприкінці заходу директор ФФСК Ірина Глазкова порадила студентам 

добре подумати щодо пропозиції взяти участь у цій програмі, яка може стати 

для них гарним досвідом та принесе багато яскравих вражень. Також вона 

нагадала, що кафедра іноземних мов та методики викладання набирає 

студентів для курсів англійської мови, що може допомогти у підготовці до 

роботи закордоном.  
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УЧАСТЬ ПСИХОЛОГІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ 

Студенти-волонтери навчальної психолого-консультативної лабораторії 

університету, які навчаються за напрямом підготовки «Практична 

психологія», з 24 жовтня по 5 листопада 2016 р. брали участь у 

міжнародному проекті «Партисипативне відео», мета якого – підтримка 

українських громад у зв’язку зі збільшенням внутрішньо-переміщених осіб в 

Україні.  

До роботи були 

залучені студенти I 

курсу: Станіслав Іванов, 

Денис Гнатюк, 

Владислав Карацупа , 

Костянтин Канцедал, які 

змогли практично 

опанувати методом 

психології (брали 

інтерв’ю у переміщених 

осіб, проводили з ними 

бесіди), переконалися в необхідності обраної ними професії. Також були 

задіяні старшокурсники – Дарина Кулиничева, Артем Воробйов, Владислав 

Куц, котрим вдалося вдосконалити комунікативні навички, навички роботи в 

групі.  

Організатором проекту виступало Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва «Deutsсhe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit», а 

його виконавцями була американська організація InsightShare, яку 

представляли Марлін Бовенмарс та Джейкоб Редман (тренери). В рамках 

проекту пройшли воркшопи по створенню відеопродуктів, які можуть бути 

інструментом соціальної інтеграції та діалогу між внутрішньо переселеними 

особами та громадою.  

Результатом проведеної роботи студентами став створений ними 

відеоролик  про особливості різних сфер життя переселенців Бердянська. По 

завершенню всі учасники проекту отримали сертифікати. 
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НАШІ – НА СТУДЕНТСЬКІЙ ПЕРШОСТІ СВІТУ! 

У Вінниці (на базі ВНТУ) у жовтні 2016 р. завершився південно-східний 

європейський півфінал студентської першості світу з програмування ACM-

ICPC, в якому брала участь і команда БДПУ (студенти факультету фізико-

математичної освіти, 

комп’ютерних технологій та 

трудового навчання Олександр 

Панченко (6 курс), Руслан 

Тронін (3 курс), Євген Заволока 

(3 курс).  

Своїми враженнями та 

світлинами ділиться  старший 

викладач кафедри 

"Фундаментальних та 

інженерно-педагогічних 

дисциплін і інформатики" БДПУ Володимир Лаврик:  «На олімпіаді наша 

команда вирішила 3 завдання, що було середнім показником. В олімпіаді 

брали участь 150 команд. 

Суть олімпіади полягає в тому, щоб написати програму, яка на ввідні дані 

давала вірний висновок. В умові завдання є деяка кількість вступних даних  

які  повинні вивестися в разі вірного написання програми. 

ACM-ICPC – це найбільша міжнародна олімпіада програмування,  участь 

в якій загалом беруть близько 200 000 команд з усього світу (Болгарії, Греції, 

Ізраїлю, Молдови, Чорногорії, Македонії, Румунія, Сербії, Туреччини та 

України), яка проходить у 8 етапів. 

Нагородження переможців та учасників, закриття олімпіади проходило в 

ресторані «Бурлеск», а спонсорами виступили – facebook, wtn, looksery, 

livestreem, IBM. 
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СТУДЕНТИ БДПУ – ДРУГІ, ПІСЛЯ ЯПОНІЇ! 

Із 9 серпня по 3 вересня 2016 р. на гірськолижному курорті в польському 

місті Щирку проходив 42-й чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юніорів до 

23 років. У складі збірної України були й бердянці –  студенти БДПУ та 

вихованці ДЮСШ відділу сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому. 

У ваговій категорії до 

74 кг серед чоловіків наш 

Владислав Чорний хоч і 

показав кращий свій 

результат 682,5 кг, але в 

результаті сильної 

конкуренції зайняв 5 місце. 

Найкращим виступом 

на чемпіонаті заслужено 

можна назвати виступ 

студента БДПУ – майстра 

спорту міжнародного класу 

Олександра Рубця. Під час 

виконання першої вправи 

«присідання» він двічі покращував рекорд світу у ваговій категорії до 105 кг. 

Спочатку він присів із вагою 401,5 кг, встановивши рекорд світу серед 

юніорів. Потім присів з вагою 416 кг, що на сьогоднішній день на 

півкілограма вище рекорду світу серед дорослих чоловіків. У жимі лежачи 

його результат: 257,5 кг, в тязі: 317,5 кг і сума – 991 кг. Це золота сума для 

нашої збірної вивела її на друге місце. Всього одне очко Україна поступилася 

збірній Японії. На третьому місці спортсмени США. 

Крім золотої медалі в своїй вазі Олександр за підсумками всіх змагань 

отримав кубок абсолютного чемпіона за формулою «Уїлкса».  
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НАШІ – НА VIII МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ ГРЕЦЬКОЇ ПІСНІ              

ІМ. ТАМАРИ КАЦИ 

3-4 грудня 2016 р. в Маріуполі проходив VIII Міжнародний фестиваль 

грецької пісні ім. Тамари Каци. Бердянськ був представлений народним 

ансамблем народної пісні БДПУ «Золотий гомін» (керівник – доцент Олена 

Бузова), який вже вдруге бере участь в таких фестивалях. У 2012 році 

ансамбль виборов спеціальний приз за поширення пісень греків Приазов’я. 

У цьому році рівень учасників фестивалю був дуже високий, а географія 

учасників – від Приазов’я до Львова, від Одеси, Харкова до Грузії, Білорусії 

та Молдови. Учасники змагалися в 4-х номінаціях: ансамблі, дуети, солісти, 

та пісні на діалектах греків Приазов’я. 

Розповідає голова Бердянського грецького товариства «Елада», заступник 

декана з виховної роботи гуманітарно-економічного факультету БДПУ Ірина 

Нагай, яка очолювала бердянську делегацію: «Ми були вражені 

високопрофесійним складом журі, а саме – координатор з питань освіти та 

культури країн Східної Європи МО Греції пані Хріса Таміс-Оглу, пріма 

Одеського оперного театру п. Аглая Поліхроніді, доцент Харківської 

консерваторії (ХНАМ) Ірина Денисенко. Тим цінніша наша перемога! 

Ансамбль  «Золотий гомін» став лауреатом ІІІ премії в номінації «Ансамблі». 

Головний спонсор фестивалю – грецький меценат п. Пантелеймос Бумбурас 

привітав усіх переможців та запросив влітку дати концерт в Греції, щоб 

показати як греки Приазов’я зберігають культуру та традиції своїх предків». 
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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 

12. Організація презентації чи іншого заходу разом з 8 балів 
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 іноземними гостями.  

 
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 

– для участі у спортивних змаганнях; 15 балів 
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 – для участі у фестивалях; 15 балів 

– для знайомства з традиціями та системою освіти 

країни. 
7 балів 

17. Публікація монографії або підручника за кордоном. 80 балів 

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

 

 

 

 
19. 

Публікації статті у закордонному виданні (друкованому 

або електронному) 

 

– у виданні країн СНД; 8 балів
1

 

– у виданні інших країн. 10 балів
2
 

 

 

 

 

 
20. 

Керівництво студентською міжнародною діяльністю:  

– участь студента у міжнародних конкурсах; 4 бали 

– перемога студента в міжнародних конкурсах; 20 балів 

– призове місце студента в міжнародних конкурсах; 15 балів 

– перемога студента у міжнародній олімпіаді; 30 балів 

– призове місце студента у міжнародній олімпіаді; 25 балів 

– керівництво студентом, чия стаття видана за 

кордоном. 
7 балів 

 
21. 

Керівництво студентом, який опублікував книгу спільно 

із іноземним фахівцем або книгу як спільне видання 

БДПУ та іноземного ВНЗ. 

 
30 балів 

 

 

 

 

 

 

22. 

Організація поїздки студентів БДПУ за кордон: 

– в країни СНД: 

 

– на екскурсію; 5 балів 

– для участі в конференції, науково-практичному 

семінарі, міжнародній школі-семінарі; 

 
8 балів 

– для участі у міжнародних фестивалях та конкурсах; 15 балів 

– для участі у міжнародних спортивних змаганнях; 15 балів 

– для стажування; 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 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 2016 РІК 
 

(Складено згідно звітів, наданих до 25.12.2016 заступниками директорів 

інститутів і деканів факультетів БДПУ) 
 

  

1. Кафедра історії та філософії 3419 

2. Кафедра загального мовознавства та слов’янської філології 1309 

3. Кафедра професійної освіти 1098 

4. Кафедра іноземних мов і методики викладання 716 

5. Кафедра української літератури та компаративістики 571 

6. Кафедра трудового навчання та технологій 536 

7. Кафедра початкової освіти 523 

8. Кафедра менеджменту 518 

9. Кафедра психології 426 

10. Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти 426 

11. Кафедра української мови та методики викладання фахових 

дисциплін 416 

12. Кафедра прикладної психології та логопедії 393 

13. Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури 340 

14. Кафедра хореографії 214 

15. Кафедра педагогіки 212 

16. Кафедра фінансів і кредиту 189 

17. Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні 

інформатики 184 

18. Кафедра правознавства 180 
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19. Кафедра музичного виховання 163 

20. Кафедра теорії та методики фізичного виховання 161 

21. Кафедра соціальних комунікацій 159 

22. Кафедра дошкільної освіти 158 

23. Кафедра економіки підприємства та економічної теорії 117 

24. Кафедра фізики та методики навчання фізики 96 

25. Кафедра математики та методики навчання математики 90 

26. Кафедра фізичного виховання 83 

27. Кафедра основ здоров'я та фізичної реабілітації 61 

28. Кафедра педагогіки вищої школи, управління навчальним 

закладом та методики викладання суспільствознавчих 

дисциплін 
14 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ 

БДПУ З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

  ЗА 2016 РІК
1

 

 

(Складено згідно звітів, наданих до 25.12.2016 заступниками директорів 

інститутів і деканів факультетів БДПУ) 
 

Лиман Ігор Ігорович Кафедра історії та філософії 1747 

Константінова Вікторія 

Миколаївна 
Кафедра історії та філософії 1487 

Несторенко Тетяна 

Петрівна 

Кафедра економіки підприємства 

та економічної теорії 
946 

Онищенко Сергій 

Вікторович 
Кафедра професійної освіти 614 

Сичікова Яна 

Олександрівна 
Кафедра професійної освіти 468 

Пелагейченко Микола 

Леонідович 

Кафедра трудового навчання та 

технологій 
360 

Казачковська Галина 

Володимирівна 
Кафедра менеджменту 336 

Гуренко Ольга Іванівна 
Кафедра соціальної роботи та 

інклюзивної освіти 
226 

Вусик Ганна Леонідівна 
Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 
221 

Сердюк Алла Михайлівна 
Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 
216 

Глазкова Ірина Яківна 
Кафедра іноземних мов та 

методики викладання 
195 

Шевчінська Тетяна 

Юріївна 

Кафедра іноземних мов та 

методики викладання 
185 

Греб Марія 

Михайлівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

167 

Корнієнко Світлана 

Іванівна 

Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 
175 

 
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». 
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Каменський Дмитро 

Васильович 
Кафедра правознавства 147 

Захарченко Павло 

Васильович Кафедра фінансів і кредиту 144 

Чикіль Марія Юріївна 
Кафедра загального мовознавства 
та слов’янської філології 141 

Сопіна Ольга Анатоліївна 
Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 140 

Харлан Ольга Дмитрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 125 

Котенджи Леонід 

Валентинович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 120 

Новик Ольга Петрівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 116 

Колінько Олена Петрівна 
Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 114 

Алєксєєва Лариса 

Олександрівна 

Кафедра загального мовознавства та 

слов’янської філології 110 

Мартиненко Олена 

Володимирівна 
Кафедра хореографії 106 

Загороднова Вікторія 

Федорівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 
105 

Шиман Олександра 

Іванівна 
Кафедра початкової освіти 104 

Лопатіна Ганна 

Олександрівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 100 

Філоненко Софія Олегівна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 100 

Нікішина Тетяна Ігорівна 
Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 96 

Червенко Оксана 

Борисівна 

Кафедра загального мовознавства 

та слов’янської філології 96 

Тараненко Юлія Петрівна Кафедра хореографії 86 
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Сосницький Олександр 

Васильович 

Кафедра комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні 

інформатики 
85 

Школа Валентина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 84 

Кашкарьова Людмила 

Ромуальдівна 
Кафедра психології 82 

Ачкан Віталій 

Валентинович 

Кафедра математики та методики 

навчання математики 80 

Богданов Ігор 

Тимофійович 
Кафедра трудового навчання та 

технологій 
80 

Ревуцька Олена 

Володимирівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
79 

Федорик Юрій 

Володимирович Кафедра історії та філософії 79 

Крамаренко Алла 

Миколаївна 
Кафедра початкової освіти 77 

Костенко Ганна Петрівна Кафедру фінансів і кредиту 73 

Малицька Олена 

Володимирівна 
Кафедра початкової освіти 72 

Петровська Катерина 

Володимирівна 
Кафедра соціальної роботи та 

інклюзивної освіти 72 

Горецька Олена Віталіївна Кафедра психології 70 

Зарва Вікторія Анатоліївна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 68 

Степанюк Катерина 

Іванівна 
Кафедра початкової освіти 68 

Попова Лариса Петрівна Кафедра початкової освіти 66 

Толкачова Анжеліка 

Сергіївна Кафедра педагогіки 65 

Анісімова Ніна Павлівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 62 

Кіркова Наталя Петрівна Кафедру фінансів і кредиту 61 
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Співак Ірина Едуардівна Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
61 

Халабузар Оксана 

Анатоліївна 

Кафедра іноземних мов та методики 

викладання 
57 

Боговін Ольга 

Володимирівна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 56 

Коваль Людмила 

Вікторівна 
Кафедра початкової освіти 56 

Цибуляк Наталя Юріївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
56 

Казанцева Лариса Іванівна Кафедра дошкільної освіти 55 

Королевська Юлія Юріївна Кафедра історії та філософії 54 

Регуш Юлія Сергіївна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
53 

Харіна Ольга Іванівна 
Кафедра української літератури та 

компаративістики 
53 

Захарова Наталя 

Миколаївна 

Кафедра соціальної роботи та 

інклюзивної освіти 
52 

Колпакчи Олена Сергіївна Кафедра психології 52 

Бабіна Наталя Іванівна Кафедра менеджменту 50 

Щербакова Надія 

Миколаївна 
Кафедра педагогіки 48 

Драганова Юлія Валеріївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
47 

Шиманович Ірина 

Вікторівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
47 

Глазова Яна Василівна Кафедра фінансів і кредиту 45 

Барбашова Ірина 

Анатоліївна 
Кафедра педагогіки 44 

Богдан Марина Сергіївна Кафедра психології 44 
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Малихіна Тетяна Петрівна Кафедра психології 44 

Нищета Володимир 

Анатолійович 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

44 

Богдан Валерій 

Володимирович 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
42 

Кідалов Валерій Віталійович 
Кафедра фізики та методики 

навчання фізики 
42 

Сербова Ольга Вікторівна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
42 

Сергієнко Світлана 

Михайлівна 
Кафедра музичного виховання 42 

Шишкін Геннадій 

Олександрович 

Кафедра фізики та методики 

навчання фізики 42 

Черемісіна Тетяна 

Володимирівна 
Кафедра менеджменту 41 

Буянов Павло Георгійович 
Кафедра трудового навчання та 

технологій 40 

Журавльова Світлана 

Сергіївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 40 

Гриценко Михайло 

Павлович 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 40 

Жигірь Анатолій 

Анатолійович 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 40 

Сердюк Наталіїя Іванівна Кафедра психології 40 

Богданова Марина 

Миколаївна 

Кафедра української літератури та 

компаративістики 38 

Кардашова Тетяна 

Миколаївна 
Кафедру фінансів і кредиту 38 

Носко Анастасія 

Михайлівна 
Кафедра соціальних комунікацій 

37 

Лаврик Володимир 

Володимирович 

Кафедра комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні інформатки 
36 
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Салюк Богдана Анатоліївна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 36 

Горбатюк Лариса 

Василівна 

Кафедра комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні 

інформатики 
35 

Токаренко Олена Іванівна Кафедра менеджменту 34 

Папанова Валентина 

Анатольевна 
Кафедра правознавства 33 

Тургенєва Анастасія 

Олександрівна 
Кафедра соціальної роботи та 

інклюзивної освіти 
33 

Косенко Павло Борисович Кафедра музичного виховання 32 

Леміш Катерина 

Михайлівна 
Кафедра менеджменту 32 

Григор’єва Вікторія 

Вікторівна 
Кафедра музичного виховання 30 

Дуброва Оксана 

Володимирівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 30 

Каліберда Оксана 

Олександрівна 

Кафедра іноземних мов та методики 

викладання 30 

Карапетрова Олена 

Володимирівна 
Кафедра психології 30 

Нагай Ірина Давидівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 28 

Семеняко Юлія Борисівна Кафедра дошкільної освіти 28 

Володько Тетяна 

Костянтинівна 
Кафедра початкової освіти 27 

Кушнірюк Сергій 

Георгійович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 27 

Чемоніна Лада 

В’ячеславівна 
Кафедра початкової освіти 27 

Кідалова Марина 

Миколаївна 
Кафедра психології 26 

Попова Анастасіїя 

Сергіївна 

Кафедра соціальної роботи та 

інклюзивної освіти 26 
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Александрова Ганна 

Олександрівна 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 25 

Горбачова Ілона 

Олександрівна 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 25 

Кравченко Людмила 

Миколаївна Кафедра фізичного виховання 25 

Луб’янова Аліна Іванівна Кафедра дошкільної освіти 25 

Швачко Вікторія 

Анатоліївна 
Кафедра менеджменту 25 

Малихін Андрій 

Олександрович 
Кафедра педагогіки 24 

Шаповалова Тетяна 

Григорівна 
Кафедра фізичного виховання 24 

Денисова Анжеліка 

Сергіївна 
Кафедра соціальних комунікацій 22 

Сизко Ганна Іванівна 
Кафедра прикладної психології 

та логопедії 
20 

Ярова Олена Борисівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
20 

Хатунцева Світлана 

Миколаївна 

Кафедра основ здоров'я та 

фізичної реабілітації 
19 

Бабак Вероніка 

Анатоліївна 
Кафедра соціальних комунікацій 18 

Донченко Ольга Сергіївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 18 

Кондратьєва Олена 

Михайлівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 18 

Крижко Олена Анатоліївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін  
18 

Літус Руслан Іванович Кафедра фізичного виховання 18 

Лукач Ксенія Валентинівна Кафедра соціальних комунікацій 18 

Ткачова Наталія Петрівна Кафедра початкової освіти 18 

Бузова ОленаДмитрівна Кафедра музичного виховання 17 
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Голуб Олена Вікторівна Кафедра педагогіки 17 

Ілішова Ольга Миколаївна 
Кафедра соціальної роботи та 

інклюзивної освіти 17 

Авдєєва Олена Сергіївна Кафедра історії та філософії  16 

Бєлова Юлія Юріївна 
Кафедра трудового навчання та 

технологій 
16 

Даннік Людмила 

Анатоліївна 

Кафедра трудового навчання та 

технологій 
16 

 

Олійник Еліна Вікторівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

16 

Осіпов Віталій 

Миколайович 

Кафедра основ здоров'я та фізичної 

реабілітації 
16 

 

Павлик Неля Віленівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

16 

Пащенко Інна Миколаївна Кафедра музичного виховання 16 

Прядко Юлыя Павлівна 
Кафедра іноземних мов та методики 

викладання 
16 

Черезова Ірина 

Олександрівна 
Кафедра психології 16 

Антощак Марина 

Миколаївна 
Кафедра історії та філософії  14 

Дорошенко Марина 

Ібрагімівна 
Кафедра психології 14 

Кондакова Людмила 

Олександрівна 
Кафедра соціальних комунікацій 14 

Линдіна Євгенія Юріївна 
Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
14 

Христіанінова Раїса 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

14 

 

Юносова Валентина 

Олександрівна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

14 
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Захарченко Таїса 

Костянтинівна 
Кафедра історії та філософії  12 

Костромицький Роман 

Іванович 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
12 

Кот Надія Андріївна Кафедра дошкільної освіти 12 

Ліпич Вікторія 

Миколаївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

12 

Мороз-Рекотова Леся 

Вікторівна 
Кафедра дошкільної освіти 12 

Омеляненко Алла 

Володимирівна 
Кафедра дошкільної освіти 12 

Рогозіна Ольга Василівна 
Кафедра трудового навчання та 

технологій 
12 

Табакова Ганна Іванівна 
Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
12 

Глазова Світлана 

Миколаївна 

Кафедра української мови та 

методики викладання фахових 

дисциплін 

10 

Жук Наталя 

Валентинівна 
Кафедра психології 10 

Некрасов Григорій 

Григорович 
Кафедра фізичного виховання 10 

Немченко Сергій 

Геннадійович 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

10 

Павленко Лілія Василівна 

Кафедра комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні 

інформатики 

10 

Павленко Максим 

Петрович 

Кафедра комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні 

інформатики 

10 

Смаковськоий Юрій 

Васильович 
Кафедра музичного виховання 10 

Єськова Тетяна 

Леонідівна 
Кафедра дошкільної освіти 10 
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Фурманова Тетяна 

Ігорівна 
Кафедра хореографії 9 

Баханова Світлана 

Степановна 
Кафедра історії та філософії  8 

Вертипорох Олександра 

Олександрівна 

Кафедра основ здоров'я та фізичної 

реабілітації 
8 

Жигірь Вікторія Іванівна Кафедра професійної освіти 8 

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Кафедра комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні 

інформатики 

8 

Кривильова Олена 

Анатоліївна 
Кафедра професійної освіти 8 

Ніконенко Тетяна 

Володимирівна 
Кафедра початкової освіти 8 

Савицька Олена 

Станіславівна 

Кафедра трудового навчання та 

технологій 
8 

Сущинська Тетяна 

Сергіївна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
8 

Ятчук Ольга Михайлівна Кафедра соціальних комунікацій 8 

Старинська Олена 

Віталіївна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
7 

Бурназова Віра 

Володимирівна 
Кафедра музичного виховання 6 

Гнатюк Віталій 

Васильович 

Кафедра основ здоров'я та фізичної 

реабілітації 
6 

Давиденко Іван 

Олександрович 

Кафедра зарубіжної літератури та 

теорії літератури 
6 

Лісіна Лариса 

Олександрівна 
Кафедра педагогіки 6 

Омельченко Анетта 

Іванівна 
Кафедра музичного виховання 6 

Орловська Вікторія 

Вікторівна 

Кафедра основ здоров'я та фізичної 

реабілітації 
6 

Попова Ольга Іванівна Кафедра педагогіки 6 

Сердюк Тетяна Іванівна Кафедра хореографії 5 
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Богданова Ольга Іванівна 
Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
4 

Білошапко Валерій Якович 
Кафедра фізики та методики 

навчання фізики 
4 

Вертипорох Дмитро 

Якович 

Кафедра трудового навчання та 

технологій 
4 

Задворна Олена Василівна 
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 4 

Камаєв Тімур Євгенович Кафедра соціальних комунікацій 4 

Книш Світлана Іванівна 
Кафедра основ здоров'я та фізичної 

реабілітації 4 

Кравченко Юлія 

Володимирівна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 4 

Кучер Станіслав 

Федорович 

Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 4 

Ладунка Ілона Сергіївна 
Кафедра економіки підприємства та 

економічної теорії 4 

Лиходєєва Ганна 

Володимирівна 

Кафедра математики та 

методики навчання математики 4 

Макаренко Лілія Василівна Кафедра дошкільної освіти 4 

Маляров Олександр 

Миколайович 
Кафедра професійної освіти 4 

Мороз Андрій 

Анатолійович 

Кафедра іноземних мов та методики 

викладання 4 

Самойленко Вадим 

Леонідович 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 4 

Самсутіна Наталя 

Михайлівна 
Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
4 

Павленко Руслан 

Валентинович 
Кафедра хореографії 4 

Фролова Ольга Василівна Кафедра психології 4 

Хіврич Ірина Ігорівна Кафедра фізичного виховання 4 

Чулкова Людмила 

Опанасівна 

Кафедра іноземних мов і методики 

викладання 
4 



Щорічний бюлетень 2016 рік 

61 

 

 

Чумак Віктор Вікторович Кафедра психології 4 

Школа Олександр 

Васильович 

Кафедра фізики та методики 

навчання фізики 4 

Шумілова Ірина Федорівна 

Кафедра педагогіки вищої школи, 

управління навчальним закладом та 

методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

4 

Ємельянова Олена Юріївна Кафедра хореографії 4 

Яценко Тетяна Миколаївна 
Кафедра фізики та методики 

навчання фізики 
4 

Вагіна Наталя Степанівна 
Кафедра математики та 

методики навчання математики 
2 

Валуйських Юлія 

Артурівна 

Кафедра прикладної психології та 

логопедії 
2 

Дубінець Ірина 

Володимирівна 
Кафедра музичного виховання 2 

Дуденок Валентина 

Іванівна 
Кафедра історії та філософії 2 

Кара Світлана Іванівна 
Кафедра основ здоров'я та фізичної 

реабілітації 
2 

Коваленко Валерій 

Миколайович 

Кафедра математики та 

методики навчання математики 
2 

Матвєєва Ольга Вікторівна Кафедра музичного виховання 2 

Онуфрієнко Ольга 

Григорівна 

Кафедра математики та 

методики навчання математики 
2 

Писанець Ірина 

В’ячеславівна 
Кафедра фізичного виховання 2 

Писаренко Світлана 

Миколаївна 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
2 

Сидорченко Тетяна 

Федорівна 

Кафедра економіки 

підприємства та економічної 

теорії 

2 

Ярощук Лілія Григорівна Кафедра педагогіки 2 
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ЗМІСТ 

Договори про співробітництво, підписані із зарубіжними 

навчальними закладами, науковими установами та 

організаціями 

3 

Міжнародні гранти 6 

Закордонні відрядження викладачів і студентів БДПУ 11 

Із виставки «Інноватика в сучасній освіті 2016» – з медаллю 

лауреата і ступеня 
12 

Моніторингова місія в БДПУ 13 

Викладачі БДПУ на Міжнародному науковому конгресі 14 

Дорожня карта інклюзивного освітнього ландшафту в БДПУ 15 

Звітуючи про досягнуте 16 

Розпочався проект програми ERASMUS+ за участі БДПУ 17 

Зустріч проекту ЕРАЗМУС+  у Чернівцях 18 

Вроцлавська зустріч членів консорціуму проекту ЕРАЗМУС+ 19 

Візит італійських гостей в БДПУ 20 

Академічний візит американських правників у БДПУ 21 

Продовжуємо співробітництво з польським вишем 23 

Презентація в Бухаресті діяльності Науково-дослідного 

Інституту історичної урбаністики 
24 

Міжнародна конференція викристалізувала… 25 

БДПУ – єдиний навчальний заклад пострадянського простору у 

проекті «Зростаючі міста Півдня і Сходу Європи, 1850-1945» 
26 

Наші – в Берліні! 27 

П’ятий Міжнародний симпозіум з мультидисциплінарного 

вивчення пам’яті 
28 

«Від Егейського до Чорного моря»: конференція в Афінах 29 



Щорічний бюлетень 2016 рік 

63 

 

 

Ювілейний міжнародний семінар з болгаристики у Бердянську 31 

Шоста міжнародна науково-практична конференція 

«Прогнозування соціально-економічних процесів» 
33 

Викладачі кафедри фізики стали переможцями Міжнародного 

конкурсу наукових фотографій 
36 

Нові стипендіати Фонду ім. К. Ковшевич! 37 

Повернувшись із країни троянд 38 

Наші в Америці 39 

Участь психологів у Міжнародному проекті 40 

Наші – на студентській першості світу! 41 

Студенти БДПУ – другі, після Японії! 42 

Наші – на VIII Міжнародному фестивалі грецької пісні   

ім. Тамари Каци 
43 

Показники рейтингу результатів роботи викладачів і кафедр 

БДПУ з міжнародного співробітництва за рік 
44 

Рейтинг результатів роботи кафедр БДПУ з міжнародного 

співробітництва за 2016 рік 
48 

Рейтинг результатів роботи викладачів БДПУ з міжнародного 

співробітництва 
50 

 



Міжнародна діяльність БДПУ 

64 

 

 

 

 

 

 
Міжнародна діяльність 

Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Щорічний бюлетень. 

2016 рік 

Упорядкування, комп’ютерна верстка та макетування: 

Ігор Ігорович ЛИМАН, 

Яна Сергіївна ЛАГУТА 

 

 

Дизайн обкладинки: Я. С. Лагута 

 
Підписано до друку 07.04.2017. Формат 60х84 1/16 

Гарн. Таймс. 

 

Роздруковано в Компетентнісному центрі 

інклюзивної освіти БДПУ 

 
 

Berdyansk State 

Pedagogical University 

Бердянський державний 

педагогічний університет 
 

Shmidt Street, 4, office 146, вул. Шмідта, 4, ауд. 146, 

Berdyansk, Бердянськ, 

Ukraine, Україна, 

71112 71112 

 

Tel: +38 06153 36381 Тел.: +38 06153 36381 

Fax: +38 06153 47468 

http://bdpu.org/ 

Факс: +38 06153 47468 

http://bdpu.org/ 
 

E-mail: bdpumv@ukr.net E-mail: bdpumv@ukr.net 

http://bdpu.org/
http://bdpu.org/
mailto:bdpumv@ukr.net
mailto:bdpumv@ukr.net

