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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, 

ПІДПИСАНІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, 

НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

У 2017 році БДПУ підписано 3 договори про співробітництво із 

зарубіжними навчальними закладами (раніше, у період з 2001 по 2016 р., 

укладено 78 таких договорів). 

 

 

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 

Мексика 
Факультет обчислювальних наук Заслуженого 

Автономного університету Пуебла 
5.09.2017 

Румунія Західний університет ім. Васіле Голдіша у м. Арад 15.11.2017 

Грузія Кавказький  міжнародний університет 25.10.2017 
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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; 

 New Vision University; 

 Італія 

 Університетом для іноземців «Данте Аліг’єрі»; 

 University of Genova; 

 Казахстан 

 Рудненським індустріальним інститутом; 

 Литва 

 Шяуляйським університетом; 

 Литовський університет спорту; 

 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 
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Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова; 

 Московським державним університетом технологій та управління; 

 Московським технічним університетом ім. М. Е. Баумана; 

 Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом; 

 Нижегородським державним університетом ім. М. І. Лобачевского; 

 Новосибірським державним педагогічним університетом; 

 Педагогічним інститутом Південного федерального університету; 

 Російською академією природничих наук Магнітогорським 

державним університетом; 

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

 Тверським державним університетом; 

 Уральським державним технічним університетом ім. першого 

Президента Росії Б. М. Єльцина; 

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

 Центром україністики та білорусистики Історичного факультету 

Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова; 

 Ярославським державним педагогічним університетом 

ім. К. Д. Ушинського; 

 Ярославським державним університетом ім. П. Г. Демидова; 

 Історико-соціологічним інститутом Мордовського державного 

університету ім. М. П. Огарьова; 

 Воронізьким державним педагогічним університетом; 

 Московським державним обласним гуманітарним інститутом; 

 Костромським державним університетом ім. М. О. Некрасова; 

 Вологодським державним педагогічним університетом; 

 Рязанським державним університетом ім. С. О. Єсеніна; 

 Інститутом гуманітарних досліджень та саяно-алтайської тюркології 

Хакасського державного університету ім. Н.Ф.Катанова; 

 Румунія 

 Західним університетом ім. Васіле Голдіш; 

 Словаччина 

 Вищою школою економіки і державного управління в Братиславі; 

 США 

 Університетом Мічиган-Флінт; 

 Школою права Х’юстонського університету; 

 Туреччина 

 Університетом Фатіх; 

 Франція 

 Асоціацією «Дружба і танець»; 

Чехія 

 Вища школа Карла Енгліше.
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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 

Гуренко О.І., 

Шубіна О.В., 

Лиман І.І.,  

Константінова В.М., 

Лагута Я.С. 

ERASMUS+ 

“Quality Assurance System in 

Ukraine: Development on the 
Base of ENQA Standards and 

Guidelines” (QUAERE) 

2016-2018 рр. 

Носко А.М. 

Лукач К.В. 

«Навчальна телестудія 

медіацентру Бердянського 
державного педагогічного 

університету» 

1.09.2017- 
1.09.2018 
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Кідалова М.М. 

Грантодавець - GIZ 

(Німеччина).  
Проект  

«Психо-соціальна підтримка 

та робота з конфліктами» 

19.12.16- 
19.03.17 

1. Vitaliy Mezhuyev  

2. Mohd Arfian Bin 

Ismail 

3. Mohamed Ariff Bin 

Ameedeen 

3. Muamer N. 

Mohammed 

4. Vladimir Lavrik 

Design by Contract Approach 

for Safety Verification of 

Hybrid Software Systems 

01.06.2017- 
31.05.2019 

 
 

1. Vitaliy Mezhuyev 

2. Kamal Z. Zamli  

3. Horacio Pérez-

Sánchez  

4. Abdulrahman Ahmed 

Al-Sewari 

5. Vladislava Mezhuyeva 

6. Vladimir Lavrik 

7. Takuya Suzuki 

Formal modelling and 
optimization of drug discovery 

algorithms on massively 
parallel hardware architectures 

01.10.2014- 
01.10.2017 

1. Dr. Prof. Vitaliy 

Mezhuyev 

2. Dr. Refik Samet, Dr. 

Prof. Svetlana 

Antoshchuk, Dr. Prof. 

Volodymir Sergienko, 

Senior Lector Vladimir 

Lavrik 

Development of TLA models 
of fault-tolerant cyber-

physical systems 

01.07.2015- 
01.07. 2017 

Баханов К. О. 

Науково-методична 
лабораторія «Verba 
Magistri». Розробка 

вибіркового курсу для 
профільної школи та 

підготовки навчального 
посібника для його 

реалізації 

2016-2018 

Баханов К. О. 

Остарбайтери Другої 
світової війни в історичній 

дидактиці 
2015-2017 

Індивідуальні гранти 

Корнієнко С. І. 

Оснащення кабінету 
інтерактивного вивчення 

іноземних мов 

5 грудня 2016 р. – 
18 травня 2017 р. 

 

Лиман І.І.  DAAD Scholarship 15.10.2017-14.12.2017 
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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. 

«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. 

Нєсвєтаєва Людмила 

факультет фізико-

математичної, 

комп`ютерної та 
технологічної освіти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 

Орос Анатолій 

факультет фізико-
математичної, 

комп`ютерної та 

технологічної освіти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 

Сакун Анатолій 

факультет фізико-

математичної, 
комп`ютерної та 

технологічної освіти  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2017-2018 н.р. 

Демченко Дар`я  

факультет філології та 
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2017-2018 н.р. 

Хмеряр Олександр 
факультет філології та 

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 

Перкова Ольга 

факультет психолого-
педагогічної освіти та 

мистецтв  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 

Отабоєва Феруза 

факультет психолого-
педагогічної освіти та 

мистецтв  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 
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Вовчок Валентина 

гуманітарно-економічний 

факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 

Буланкіна Олександра 
гуманітарно-економічний 
факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2017-2018 н.р. 

Гладишева Ганна 
факультет дошкільної, 

спеціальної та соціальної 
освіти  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 

Зубко Ольга 

факультет дошкільної, 

спеціальної  та соціальної 

освіти  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2017-2018 н.р. 

Конопля Анжеліка 

факультет фізичного 
виховання  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2017-2018 н.р. 

Кишко Анастасія 
факультет фізичного 

виховання  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2017-2018 н.р. 
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ЗАКОРОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

БДПУ 

У 2017 році представниками університету здійснено 164 візити до  14 

країн світу.  
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АЗ Азербайджан 1     1       

БЛ Болгарія 66 56  1  3 1   4  57 

ГЦ Греція 3 3    3       

ЄТ Єгипет 1     1       

ЕС Естонія 1   1         

ИП Іспанія 3           3 

МС Мексика 3 1  1  2       

НМ Німеччина 12 10  1  1      10 

ПЛ Польща 10 7 1 3  3      3 

 Прибалтика 2 2    2       

СЧ Словаччина

а 
1 1 1          

СШ США 3 1   1       2 

ТР Туреччина 57 57          57 

ЧЕ Чехія 1           1 

Загалом 164 138 2 7 1 16 1   4  133 
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СТОЛИЧНЕ ЗОЛОТО МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

24 жовтня 2017 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулось 

урочисте відкриття Дев’ятого Міжнародного форуму «Інноватика в 

сучасній освіті» та міжнародної виставки закордонних навчальних 

закладів «World Edu».  Проект організовано за підтримки Міністерства 

освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, 

компанії «Виставковий Світ».  

На найбільшому в Україні професійному форумі освітніх, наукових та 

науково-технічних інновацій представлені інноваційні досягнення, ідеї і 

проекти, педагогічні технології, новітні методики та освітні послуги 

національних та закордонних навчальних закладів, наукових установ, 

центрів, компаній, що працюють на терені освіти.  

Загалом у виставці цього року учасниками стали понад 500 

національних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів, закладів 

післядипломної освіти, наукових установ, підприємств, що презентують 

технічне обладнання та освітні програми з 24 регіонів України, а також 

навчальні заклади та освітні агенції Канади, США, Сполученого 

Королівства Великої Британії, Республіки Польща, Ізраїлю, Французької 

Республіки та інших країн.  

Наш університет,  ставши переможцем, отримав золоту медаль за 

участь у номінації «Інклюзивна освіта: рівні права, рівні можливості».  В 

роботі за вказаною номінацією було запропоновано  ознайомитися з 

хронологією набуття та розповсюдження досвіду упровадження 

інклюзивної освіти в практику освітньо-виховної та навчальної діяльності 

Запорізького регіону потужним колективом науковців та студентів 

факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти. Автор роботи – 

кандидат педагогічних наук, доцент Ганна Лопатіна, керівник – декан 

факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти доктор 

педагогічних наук, професор Лариса Казанцева.   
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ОДНА ВИСТАВКА – ТРИ НАГОРОДИ! 

Із 15 по 17 березня 2018 р. відбулася головна подія освітньої галузі 

України – Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» 

та Сьома Міжнародна виставка освіти за 

кордоном «World Edu» у Київському 

Палаці дітей та юнацтва. Організатор – 

Компанія «Виставковий Світ» за 

підтримки та участі Міністерства освіти і 

науки України, Національної академії 

педагогічних наук України.  

Міжнародна виставка «Сучасні заклади 

освіти» за своїм фаховим і науковим 

рівнем, змістовністю ділової програми з 

найбільш актуальних і важливих питань 

галузі освіти, чисельністю учасників усіх 

ланок освіти та кількістю відвідувачів є 

найбільш рейтинговою та 

широкомасштабною в Україні.  

Традиційно й Бердянський державний 

педагогічний університет брав активну 

участь у цих столичних подіях і не дарма, бо БДПУ знову отримав 

заслужені виставкові винагороди: Гран-Прі «Лідер міжнародної 

діяльності», Срібну медаль у номінації «Застосування інноваційних 

технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, 

учнів і молоді» (автори номінаційної роботи – к. пед. н., доцент Наталія 

Вагіна, к. ф.-м. наук, доцент Андрій Лазаренко), а також – відповідно до 

міжнародного рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної 

бази даних Scopus Бердянський державний педагогічний університет 

відзначений Сертифікатом «Якість наукових публікацій».  
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РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЧЛЕНІВ КОНСОРЦІУМУ ПРОЕКТУ QUAERE В 

ПАТРАХ (ГРЕЦІЯ) 

В останню декаду травня 2017 р. у Патрах (Греція) на базі University of 

Patras відбулась чергова робоча зустріч консорціуму Еразмус+ проекту 

«Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі 

європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE).  

 

Були заслухані і докладно обговорені звіти самоаналізу двох пілотних 

університетів – Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Модерував процесом представник ASIIN Ірінг Вассер. Він же деталізував 

критерії пілотної акредитації навчальних програм. 

Крім того, члени команди WP 2 працювали над обговоренням проекту 

положення про систему внутрішнього забезпечення якості та над 

системою показників та індикаторів для оцінювання стану системи 

внутрішнього забезпечення якості. 

Уточнені плани щодо проведення візитів до університетів-партнерів 

для акредитації пілотних програм. Вже на вересень запланований перший 

візит міжнародних експертів до БДПУ.  
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ТЕСТОВА АКРЕДИТАЦІЯ ПРОГРАМИ «СОЦІОЛОГІЯ» КНУ 

ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В РАМКАХ ПРОЕКТУ ERASMUS+ 

QUAERE 

У першій декаді вересня 2017 р. в рамках Структурного проекту 

Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Система забезпечення якості 

освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та 

рекомендацій» (QUAERE), де 

співвиконавцем є БДПУ, відбувся 

site-visit для тестової акредитації 

магістерської програми 

«Соціологія» Київського 

національного університету ім. 

Тараса Шевченка.  

У цьому site visit у якості 

експертів взяли участь 

представники Німецького 

незалежного агентства 

зовнішньої оцінки та акредитації, 

Університету міста Оснабрюк (Німеччина), НАЗЯВО, Української 

асоціації студентського самоврядування, Сумського державного 

університету і Бердянського державного педагогічного університету.  

Складовою роботи стало проведення англомовних інтерв’ювань (1,5-2 

години кожне): 1) магістрантів програми «Соціологія», 2) викладачів 

факультету соціології, 3) випускників програми «Соціологія» і 

роботодавців, 4) керівництва Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка, 5) співробітників Науково-методичного центру 

організації навчального процесу, відділу кадрів, відділу академічної 

мобільності та інших структурних підрозділів Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка.   

Перевірка проводилась у відповідності до складених Німецьким 

незалежним агентством зовнішньої оцінки та акредитації «Criteria for 

quality assessment and accreditation of a study program».  

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-home
https://www.esu-online.org/organisation/ukraineuass/
https://www.esu-online.org/organisation/ukraineuass/
http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk
http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk
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НАРАДА У МОН УКРАЇНИ ЩОДО ПРОЕКТУ ERASMUS+ 

QUAERE 

5 вересня 2017 р. Міністерство освіти і науки України організувало і 

провело нараду з моніторингу результатів виконання Структурного 

проекту Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Система 

забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських 

стандартів та рекомендацій» (QUAERE), де співвиконавцем є БДПУ.  

Моніторинг проведено з метою оцінювання проміжних результатів 

проекту та перспектив їх запровадження на національному рівні.  

 

У нараді взяли участь представники МОН України, національні 

експерти з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, представниці 

Національного Еразмус+ офісу в Україні, представники ВНЗ-учасників 

проекту QUAERE.  

За результатами наради МОН підготувало обґрунтоване звернення до 

Європейської Комісії щодо продовження терміну реалізації проекту 

QUAERE.  

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-home
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ВРОЦЛАВСЬКЕ ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ QUAERE 

21-23 лютого 2018 р. у Вроцлавському університеті науки і технології 

(Польща) відбулась чергова робоча зустріч проекту «Система 

забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських 

стандартів та рекомендацій» (QUAERE), що реалізується у рамках 

програми Еразмус+ Європейського Союзу.  

Зустріч була присвячена обговоренню нагальних питань реалізації 

проекту, включно із отриманням обладнання, а також розробці Моделі 

системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 

освіти у ЗВО.  

Важливою складовою зустрічі стала підготовка site visits до 

українських університетів-партнерів проекту. Нагадаймо, що в БДПУ в 

рамках цього візиту міжнародною групою експертів буде перевірятись 

спеціальність «Історія та археологія».  

Між іншим, бердянські історики під час поїздки до Вроцлава змогли 

відвідати місцевий архів (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), де 

знайшли вельми цікаві документи в продовження своєї книги 

«Британський консул і промисловець Джон Грієвз». З’ясувалось, що саме 

у Вроцлаві (тоді – німецькому Бреслау) наприкінці 1874 р. народилась 

перша дитина майбутнього британського консула в Бердянську, донька 

Клеопатра. В архіві було знайдено її свідоцтво про народження із 

підписом Джона Грієвза. Більше того, було з’ясовано, за якою точно 

адресою Грієвз із родиною мешкав у Вроцлаві, і що саме із Вроцлава він і 

перебрався до Бердянська.  

  

http://pwr.edu.pl/
http://pwr.edu.pl/
https://www.ap.wroc.pl/
http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/John%20Greaves.pdf
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КИЇВСЬКА ТА ЛЬВІВСЬКА ЗУСТРІЧІ КОНСОРЦІУМУ ПРОЕКТУ 

ЕРАЗМУС+ QUAERE 

Впродовж місяця відбулись дві зустрічі членів консорціуму проекту 

ЕРАЗМУС+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на 

основі європейських стандартів та 

рекомендацій» (QUAERE), що 

співфінансується ЄС.  

Базою київської зустрічі 21-23 

березня 2018 р. став Київський 

національний університет імені Т. 

Шевченка. На засіданнях, у тому числі і 

присвячених розробкам проекту 

«Модель внутрішньої системи 

забезпечення якості університету» і 

«Організаційна структура внутрішньої 

системи забезпечення якості та основні 

функції центру ЗЯВО в університеті», 

були присутні Заступник міністра освіти 

і науки Юрій Рашкевич, Директор 

департаменту вищої освіти МОН Олег 

Шаров, Президент Міжнародного фонду 

досліджень освітньої політики Тарас Фініков, члени команди 

Національного Еразмус+ Офісу в Україні Світлана Шитікова і Жанна 

Таланова.  

12 квітня 2018 р. у Львові на базі Львівського національного 

університету ім. І. Франка відбувся моніторинг проекту Національним 

Еразмус+ Офісом в Україні . Кожна з команд проекту, у тому числі і 

команда БДПУ, звітувала про зроблене впродовж двох років.  

  

http://www.lp.edu.ua/news/2017/zastupnyk-ministra-osvity-i-nauky-yuriy-rashkevych-lvivska-politehnika-bez-sumnivu-odyn-iz
http://www.lp.edu.ua/news/2017/zastupnyk-ministra-osvity-i-nauky-yuriy-rashkevych-lvivska-politehnika-bez-sumnivu-odyn-iz
http://protokol.com.ua/ua/direktor_departamentu_vishchoi_osviti_mon_oleg_sharov_dergzamovlennya_na_vchiteliv_stalo_bilshe_na_yuristiv_menshe/
http://protokol.com.ua/ua/direktor_departamentu_vishchoi_osviti_mon_oleg_sharov_dergzamovlennya_na_vchiteliv_stalo_bilshe_na_yuristiv_menshe/
http://protokol.com.ua/ua/direktor_departamentu_vishchoi_osviti_mon_oleg_sharov_dergzamovlennya_na_vchiteliv_stalo_bilshe_na_yuristiv_menshe/
http://ri-urbanhistory.org.ua/images/Minutes_from_Lviv-Kick-Off-April-2016.pdf
http://ri-urbanhistory.org.ua/images/Minutes_from_Lviv-Kick-Off-April-2016.pdf
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЕРАЗМУС+ QUAERE В РАМКАХ 

МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ В МАРІУПОЛІ 

18-19 квітня 2018 р. на базі Маріупольського державного університету 

триває ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного 

світового простору: стан, проблеми, перспективи», в рамках якої 

відбулись дисемінаційні заходи проекту Еразмус+ «Система забезпечення 

якості освіти в Україні: 

розвиток на основі 

європейських стандартів та 

рекомендацій» (QUAERE), що 

співфінансується ЄС.  

Серед гостей конференції – 

заступник Міністра освіти і 

науки України Максим Стріха, 

віце-президент Національної 

академії педагогічних наук 

України Олег Топузов, 

Надзвичайний і Повноважний 

Посол Республіки Кіпр в Україні Луїс Телемаху, Генеральний консул 

Німеччини Вольфґанґ Мьоссінґер, Генеральний консул Греції в 

Маріуполі Елені Георгопулу.  

Члени команди БДПУ проекту QUAERE організували панельну 

зустріч “«Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на 

основі європейських стандартів та рекомендацій»: проект програми ЄС 

Еразмус+”, на якій учасники конференції мали можливість докладно 

ознайомитись з ходом і напрацюваннями проекту.  
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ПРОЕКТ «ПРОГРЕСИВНЕ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ» 

На межі зими і весни 2018 р. в університеті імені Томаша Гарріга 

Масарика (м. Брно, Чехія) відбувся другий етап проекту «Прогресивне 

управління університетом», підтриманого American Councils for 

International Education, Cпілкою 

ректорів вищих навчальних закладів 

України та Чеською агенцією 

розвитку.  

В етапі взяли участь представники 

25 українських університетів, 

включно із 6 ЗВО, представленими в 

проекті програми ЄС Еразмус + 

«Система забезпечення якості освіти в 

Україні: розвиток на основі 

європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE). Оскільки двома з 

трьох головних складових проекту «Прогресивне управління 

університетом» є інтернаціоналізація та забезпечення якості освіти, 

з’явилась чудова нагода для синергії.  

Із презентаціями лекцій і семінарів, представлених у Брно, можна 

ознайомитись у міжнародному відділі БДПУ.  
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА БДПУ З 

ПОЛЬСЬКИМ ЗВО 

Уже п’ять років поспіль продовжується 

активна наукова співпраця Бердянського 

державного педагогічного університету та 

Вищої школі управління та адміністрації в 

Ополє (Польща). Серед спільних наукових 

проектів двох вишів варто відзначити 

організацію та проведення щорічних наукових 

конференцій, видання одноосібних та 

спільних колективних монографій як в Ополє, 

так і в Бердянську.  

Продовженням налагодженого 

співробітництва між українським та польським вишами стало проведення 

20-23 квітня цього року на базі ВШУіА в Ополє VI-ої Міжнародної 

наукової конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного 

розвитку територій». 

У роботі конференції взяли участь викладачі та студенти гуманітарно-

економічного факультету БДПУ: к. е. н. Яна Василівна Глазова 

присвятила свою доповідь деяким підходам до оцінки економічної 

ефективності освітніх курсів в системі безперервного навчання, а к. е. н., 

доц. Тетяна Петрівна Несторенко презентувала результати дослідження 

«Економічний вплив культурно-мистецьких інституцій на місто». 

Дослідження було проведене спільно з заступником директора 

Львівського Палацу мистецтв канд. наук з мистецтвознавства Ольгою 

Ігорівною Луковською. 

Цікавими були роботи 

студентів 4-го курсу 

Анастасії Куранди і 

Аліни Ставицької 

«Ефективні методи 

управління персоналом у 

сучасних умовах» та 

Анастасії Сюткіної 

«Інвестиційна 

привабливість готелів 

mid-market». 

Конференція, метою якої було обговорення наукових і практичних 

проблем, закономірностей і перспектив розвитку виробничої і 

невиробничої сфер національної економіки, а також трансформацій і 

структурних перетворень в соціальній сфері та суспільстві, пройшла 

успішно. Варто відзначити, що участь в конференції, але вже у 

дистанційній формі, взяли також викладачі та студенти й інших 

факультетів БДПУ.   
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ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ІТАЛІЙСЬКОГО ПРОФЕСОРА В БДПУ 

Серед багатьох заходів Днів Європи в БДПУ 18 травня відбулась 

відкрита лекція професора Алессандро Фігуса «Ukraine and European 

Union».  

Крім того, італійський професор презентував щойно видану ним у 

Римі книгу, присвячену Україні. Після завершення презентації, студенти 

ще довго не відпускали італійського професора своїми запитаннями. 

Алессандро Фігус, будучи професором Link Campus University, з 2015 р. є 

почесним професором БДПУ і вже не вперше приїжджає до нас із 

лекціями. Співпраця триває. 
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ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ГОСТЕМ 

21 вересня на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та 

технологічної освіти в рамках програми міжнародного співробітництва з 

Заслуженим Автономним Університетом міста Пуебло (Мексика) 

відбувся науковий семінар, який 

викликав надзвичайну зацікавленість 

студентів і викладачів факультету. Без 

жодного перебільшення, на час 

проведення семінару в аудиторії А314 

був аншлаг.  

Семінар відкрив гість нашого 

університету професор, завідуючий 

лабораторією цифрової техніки та 

поновлюваних джерел енергії Хосе 

Італо Кортез.  

Він розповів про університет міста Пуебло й охарактеризував 

напрямки подальшого співробітництва інституту фізики університету 

Пуебло з факультетом фізико-математичної, комп’ютерної та 

технологічної освіти БДПУ. Шановний гість представив учасникам 

семінару випускника аспірантури університету Пуебло Анатолія 

Коноваленка, який в вересні цього року успішно захистив ступінь 

доктора філософії в галузі наук про матеріали, що у нас відповідає 

науковому ступеню кандидата 

фізико-математичних наук.  

Анатолій Коноваленко – 

випускник фізико-

математичного факультету 

БДПУ 2010 року, який 

продовжив навчання в 

магістратурі БДПУ, а потім 

вступив до аспірантури 

університету Пуебло. Його 

дисертаційне дослідження на тему «Розробка та моделювання 

п’єзоелектромагнітних мета матеріалів» присвячене розв’язанню складної 

проблеми, що має велике наукове й прикладне значення.  

Змістовна доповідь молодого науковця продемонструвала 

результативність органічного поєднання методів і підходів теоретичної та 

експериментальної фізики, прикладної й обчислювальної математики, 

комп’ютерного моделювання, викликала щиру зацікавленість і жваве 

обговорення учасників семінару.  

В заключному слові професор Хосе Італо Кортез висловив сподівання, 

що присутні студенти, майбутні випускники БДПУ підтримають і 

продовжать практику плідного співробітництва між двома 

університетами.   
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ВІЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА НІМЕЧЧИНИ ДО БДПУ 

16 січня 2018 р. до Бердянського державного педагогічного 

університету завітав Генеральний консул Німеччини Вольфґанґ 

Мьоссінґер.  

Пан консул зустрівся із ректором БДПУ професором Ігорем 

Богдановим, який розповів гостю про наш університет, зокрема, його 

потенціал і перспективи подальшого розвитку.  

Метою візиту Вольфґанґа Мьоссінґера було обговорення деталей 

проекту «Історія німецьких консулів у Північному Приазов’ї», що 

планується Науково-дослідним інститутом Історичної урбаністики 

(професори БДПУ Ігор Лиман і Вікторія Константінова) спільно із 

Генеральним консульством Німеччини.  
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МИ – В INDEX COPERNICUS! 

Бердянський державний педагогічний університет системно підходить 

до питання інтеграції до європейського і світового науково-освітянського 

простору, що підтверджується підвищенням публікаційної активності 

викладачів університету в престижних виданнях, що входять до 

авторитетних наукометричних баз, а  також включенням фахових 

періодичних видань вишу до цих баз. Упродовж 2017 року фахові 

видання БДПУ “Наукові записки Бердянського державного педагогічного 

університету. Серії: Філологічні науки, Педагогічні науки” проходили 

реферування в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus 

(Польща), яка включає індексування, ранжування та реферування 

журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання 

спільних наукових проектів, і отримали схвальні рішення (Філологічні 

науки; Педагогічні науки).   
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В БДПУ ВІДКРИТО ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ МОВ 

24 травня відзначається День слов’янської писемності та культури, до 

якого в  нашому університеті була приурочена  низка цікавих заходів.  

Зокрема, 18 травня, в аудиторії 113 5б корпусу БДПУ пройшло 

 урочисте відкриття Центру вивчення мов при Культурно-

інформаційному центрі болгаристики “Кирилиця”. 

 

Цьому заходу передувала низка подій. Так, у минулому році в 

ознаменування 25-річчя болгаро-українських зв’язків наш університет 

став учасником Проекту «Навчання», а 5 грудня 2016 року в Посольстві 

Республіки Болгарія  було укладено Угоду про надання безоплатної 

фінансової допомоги між Міністерством Закордонних Справ Республіки 

Болгарія та БДПУ. Кошти надавались для обладнання Центру вивчення 

мов. 

Гостями, яких супроводжували ректор університету, професор Ігор 

Богданов, перший проректор, професор Ольга Гуренко, проректор, 

доцент Вікторія Ліпич, голова профкому Віталій Лола, сьогоднішнього 

свята були: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Болгарія в 

Україні пан Красімір Мінчев, почесний консул  Республіки Болгарія в 

Україні пан Сергій Желєв, Голова обласного болгарського товариства пан 

Василь Мітков, Голова болгарського товариства «Відродження» міста 

Запоріжжя пан Олександр Сяров. 
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МАТИМЕМО ВЛАСНУ ТЕЛЕСТУДІЮ! 

Її відкриють для студентів-журналістів, які навчаються на факультеті 

філології та соціальних комунікацій. На початку цього навчального року 

університет уклав угоду з Фондом розвитку ЗМІ Посольства США в 

Україні, за умовами якого  надається грант на облаштування навчальної 

телестудії медіацентру БДПУ на базі кафедри соціальних комунікацій 

(завідувач – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Анастасія 

Носко).    

Фонд надає кошти на 

придбання необхідного 

телевізійного обладнання і 

створення умов для професійного 

розвитку студентів-журналістів 

безпосередньо під час навчання. 

Також до роботи в телестудії 

залучатимуть високопрофесійних 

журналістів-практиків, які 

проводитимуть тренінги та 

майстер-класи. За кошти 

університету буде проведений 

ремонт та облаштування приміщення майбутньої навчальної телестудії. 

Наразі в аудиторі ведеться підготовка до ремонтних робіт. Приміщення 

вже частково звільнили від старих меблів. Поступово на кафедру 

надходить нове технічне обладнання. За рахунок грантових коштів в 

майбутню навчальну телестудію вже вдалося придбати дві камери, 

телесуфлер і деякі елементи переносного освітлення. Вже навесні 

заплановане відкриття 

майбутньої телестудії.  

До речі, університет вже 

вдруге отримує грант від 

Фонду розвитку ЗМІ 

Посольства Сполучених 

Штатів Америки. Завдяки 

успішній його реалізації у 

2011 році на базі кафедри 

соціальних комунікацій 

відкрили навчальну лабора-

торію радіожурналістики.  
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БДПУ – СПІВОРГАНІЗАТОР МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

В 2017/2018 навчальному році активно розвивається співробітництво 

Бердянського державного педагогічного університету з Вищою школою 

управління і адміністрації в Ополє (Польща) та Донбаським державним 

педагогічним університетом (м. Слов’янськ, Україна). В рамках угоди про 

співробітництво БДПУ з 

цими вишами в першому 

семестрі заплановано три 

міжнародні наукові 

конференції, з яких дві вже 

було проведено на базі 

Вищої школи управління і 

адміністрації в Ополє, а 

третя відбудеться 8 грудня 

2017 р. в форматі інтернет-

конференції.  

Так, 26-29 жовтня в 

головному будинку ВШУіА 

в Ополє було проведено ювілейну – 5-ту Міжнародну наукову 

конференцію «Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона 

здоров’я, фармація», а 2-5 листопада також в приміщенні ВШУіА в Ополє 

відбулася Міжнародна наукова конференція «Економіка і освіта: сучасні 

тенденції», в яких БДПУ виступив співорганізатором. Безпосередню 

участь в організації конференції та її проведенні брали науковці БДПУ – 

д.п.н., проф. І.Т. Богданов, д.і.н., проф. І.І. Лиман, к.і.н., доц. 

Т.П. Макарова, к.е.н., доц. Т.П. Несторенко.  

Серед робіт інтернаціонального 

колективу учасників конференцій 

було представлено результати 

досліджень як досвідчених науковців, 

так і молодих вчених БДПУ, зокрема, 

к.е.н., доц. М.П.Гриценка, М.Нікіши 

(«Дослідження просторових систем за 

допомогою гравітаційних моделей та 

моделей потенціалів), к.е.н., доц. 

Т.П.Несторенко («Економічна 

діяльність вишу на локальному 

рівні»), Р.І.Літуса «Індивідуальний і 

диференційований підхід до 

навантаження силової спрямованості 

на уроках фізичної культури учнів 

старших класів», Т.Є. Кунгурцевої-

Мащенко («Інтеграція як напрям 

розвитку підприємництва в курортно-
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туристичній сфері»), Д. Несторенка («Зручність як фактор успіху 

Windows на ринку операційних систем») тощо.  

Після пленарних засідань польські колеги провели для учасників 

конференцій екскурсії по вишу, показали навчальні аудиторії, бібліотеку, 

комп’ютерні класи, спортивні споруди і зали.  

Наукове співробітництво між Бердянським державним педагогічним 

університетом та Вищою школою управління і адміністрації в Ополє й 

Донбаським державним педагогічним університетом планується 

продовжити в рамках організації ІІ-ої Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в 

глобалізованому світі», проведення якої заплановане на 8 грудня 2017 р. 

На конференції будуть розглянуті методологічні та методичні засади 

вивчення феномена «якість життя»: філософський і психологічний 

аспекти; особливості використання фінансових і економічних 

інструментів для підвищення якості життя; роль і місце фізичної культури 

і спорту у формуванні здорового способу життя як основи підвищення її 

якості; духовність і гуманізм як фактори зміцнення особистісного ресурсу 

та підвищення якості життя; вплив засобів та каналів комунікації на 

якість життя людей; механізми юридичної відповідальності в умовах 

глобалізації; міждисциплінарний підхід до вирішення проблеми 

підвищення якості життя в сучасному світі тощо.  
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ІСТОРІЮ МОДЕРНІЗАЦІЇ В БЕРДЯНСЬКУ ОБГОВОРЮВАЛИ В 

НІМЕЦЬКОМУ МАРБУРЗІ 

У першій декаді травня 2017 р. в 

Марбурзі (Німеччина) відбувся другий, 

заключний етап подвійного воркшопу 

«Міжміський обмін знаннями: міста 

Південної та Східної Європи, що 

формуються. 1870-1945». 

Воркшоп організовано Інститутом 

Гердера з історичних досліджень 

Східної і Центральної Європи 

(Марбург). Організатори: Естер 

Гантнер (Марбург), Хайді Хайн-Кірхер (Марбург), Олівер Хочадел 

(Барселона). Крім організаторів, на воркшопі виступали Селія Міраллес 

Буіль (університет Ліону, Франція), Ігор Лиман (Бердянський державний 

педагогічний університет, НДІ Історичної урбаністики, Україна), Кор 

Вагенаар (Делфтський технічний університет, Нідерланди), Баррі Стіфел 

(Чарльстонський коледж, США), Лусила Малларт (Ноттінгемський 

університет, Велика Британія), Елена Канаделлі (Туринський 

політехнічний університет, Італія). Через скайп у роботі воркшопу взяли 

участь Кетлін М. Гіустіно (Обернський університет, США) і Тамара 

Бжазік Кларін (Інститут історії мистецтва, Загреб, Хорватія). 

Ігор Лиман представив учасникам воркшопу підготовлену ним разом 

із Вікторією Константіновою доповідь «У пошуках «кращих практик» в 

умовах обмежень Російської імперії: портове місто Бердянськ на шляху 

модернізації». 

Після барселонської зустрічі воркшопу, яка відбулась у вересні 2016 р. 

і називалась «"Міські периферії?" Міста Південної та Східної Європи, що 

формуються. 1850-1945», було вирішено відмовитись саме від 

формулювання «Міські периферії». Тож акцент було зроблено на 

вивченні обміну знаннями між містами. Воркшопи проведені з метою 

підготовки колективної монографії, присвяченої зазначеній проблемі.  

Підтримка проекту здійснена Fritz-Thyssen-Foundation. 
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БДПУ – СПІВОРГАНІЗАТОР 6-ГО МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ 

В ПУЕБЛА (МЕКСИКА) 

12-13 жовтня 2017 р. у Заслуженому Автономному Університеті 

Пуебла, який є ВНЗ-партнером БДПУ, відбувся вже шостий 

Міжнародний Симпозіум з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті 

(SIMEM6). Цьогорічна тематика: «Дискурси пам’яті в часи забуття». Як і 

в попередні роки, ідейною натхненницею і організаторкою SIMEM стала 

доктор Вікторія Перес.  

Співорганізаторами SIMEM6 є БДПУ та Науково-дослідний інститут 

Історичної урбаністики.  

Цього року науковці БДПУ представили на розгляд і обговорення 

учасників SIMEM6 такі постери: 1. Iuliia Korolevska and Olena Avdieieva 

“MEMORY VS NOSTALGY: BACK TO THE USSR?”; 2. Marina Antoschak 

and Margarita Voronkina “THE ECHO OF THE HOLOCAUST TRAGEDY 

IN THE MEMORY OF CITIZENS OF BERDYANSK”; 3. Oksana Dubrova 

“PHENOMENON OF ARCHETYPAL MEMORY (ON THE MATERIAL OF 

W. WHITMAN’S AND B.-I. ANTONYCH’S WORKS”; 4. Olena Kolinko 

“CULTURAL MEMORY AS THE INTERACTION OF THE PAST AND 

PRESENT IN THE CONTEMPORARY UKRAINIAN LITERATURE ”; 

5. Julia Musenko “FEATURES OF THE PRESIDENT OF UKRAINE P. 

POROSHENKO’S SPEECHES ON MEMBERSHIP IN THE TIME OF 

FORGOTNESS”; 6. Vusyk Hanna “FEATURES OF COLORED 

REVOLUTIONS”; 7. Victoria Zarva “THE THEME OF MEMORY AND 

OBLIVION IN THE NOVEL “THE LIMIT OF OBLIVION” BY SERGEI 

LEBEDEV”; 8. Oksana Mitrakova “MYTH AS MEMORY OF 

GENERATIONS IN THE WORK "VISION OF THE ORPHEUS" BY 

GALYNA PAGUTYAK AND "CHARON'S BOAT" BY IVAN 

DAVYDKOV”; 9. Yuliia Herasymenko “RECEPTION OF THE IMAGE OF 

KIEVAN RUS IN THE REGINA DEFORGE'S NOVEL "ANNE OF KIEV"”.  

Доктор Вікторія Перес надіслала до Бердянська сертифікати 

учасникам і співорганізаторам, а також низку світлин SIMEM6. На одній 

із фото – учасники Симпозіуму із піднятими руками, стиснутими в кулак 

під час хвилини мовчання в пам'ять про жертв жовтневого землетрусу в 

Мексиці.   
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ДРУГИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС АНТРОПОЛОГІЇ СОЛІ 

(ЛОС КАБОС, ПІВДЕННА НИЖНЯ КАЛІФОРНІЯ, МЕКСИКА) 

12-16 жовтня у Лос Кабосі, де 

Тихий океан зустрічається з 

морем Кортеса, пройшов Другий 

Міжнародний Конгрес 

Антропології Солі, на який 

зібралось більше 120 дослідників 

зі всіх куточків світу. З огляду на 

міждисциплінарну тематику 

Конгрес привернув увагу 

спеціалістів у галузях 

антропології, історії, археології, 

лінгвістики, медицини, біології, геології, географії тощо.  

Робота відбувалась у форматі пленарних засідань і сесій: 

«Етноархеологія та етнографія соляної експлуатації, розподілу та 

споживання», «Археологія солі в Східній Північній Америці», 

«Історіографія солі», «Типологія виробництва солі в архаїчних 

суспільствах», «Невідомі, маловідомі, дивні історії про сіль».  

Конгрес у Лос Кабосі став продовженням Першого Міжнародного 

Конгресу Антропології Солі, який проходив у 2015 р. у Яссах (Румунія) 

на базі Ясського університету ім. А.Й. Кузи за ініціативою  Маріуса-

Тіберія Алексіану та Роксани-Габріели Курке. У Першому Конгресі брали 

участь і професори БДПУ Ігор Лиман і Вікторія Константінова, 

доповідаючи там про історію соляних промислів на бердянських лиманах 

і про чумаків у Бердянському повіті. Після чого вони увійшли до складу 

наукового комітету з підготовки Другого Конгресу. 

За півроку до початку Конгресу 

був оголошений прийом пропозицій 

тематики сесій, після чого розпочався 

прийом індивідуальних заявок. 

Запропонована Ігорем Лиманом сесія 

«Історіографія солі» набрала 

достатню кількість індивідуальних 

презентацій і була включена до 

фінального варіанту програми. 

Бердянські науковці виступили на цій 

сесії із доповідями «Сучасна 

українська історіографія солі» (Ігор 

Лиман) та «Історіографія ролі солі в 

міській історії України» (Вікторія 

Константінова). Вже до початку 

Конгресу у Мексиці був 

опублікований збірник абстрактів 
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доповідей.  

Між іншим, під час Другого Міжнародного Конгресу Антропології 

Солі його виконавчим президентом Рамоном Охедою Местре був 

презентований буклет, нещодавно виданий до ювілею БДПУ (див. фото).  

Бердянські професори вдячні за фінансування проїзду з Ясс до Лос 

Кабосу і назад особисто Маріусу-Тіберію Алексіану та Роксані-Габріелі 

Курке, за гостинний прийом і надане житло – виконавчому президенту 

Другого Міжнародного Конгресу Антропології Солі Рамону Охеді 

Местре.   
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ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ В СМОЛЕНИЦЬКОМУ ЗАМКУ 

На 18-тій Міжнародній науковій 

конференції «Міжнародні відносини 

2017: Сучасні проблеми світової 

економіки і політики», яка відбулася 30 

листопада – 1 грудня ц. р., доцент 

кафедри економіки підприємства і 

економічної теорії БДПУ, к. е. н. Тетяна 

Несторенко представила результати 

дослідження інтернаціонального 

колективу науковців.  

У команду дослідників увійшли два 

польських науковці – д-р Александр 

Остенда і м-р Магдалена Вєжбік-

Стронська (Вища технічна школа в 

Катовіцах) – та два українських 

науковці – к. е. н., доц. Тетяна 

Несторенко (Бердянський державний педагогічний університет) і м-р 

Володимир Іванчук (Донбаський державний педагогічний університет). 

Дослідження проводилося в рамках реалізації двох угод про 

співробітництво: між БДПУ і Вищою технічною школою в Катовіцах та 

між БДПУ і Донбаським державним педагогічним університетом.  

Дослідження, яке включало й соціологічне опитування українських 

трудових мігрантів в Сілезії та студентів з України у вищих навчальних 

закладах Сілезького воєводства, проводилося в вересні-листопаді цього 

року. Роботу було присвячено визначенню правових, економічних і 

соціальних аспектів перебування українців в Польщі (на прикладі 

Сілезького воєводства).  

Організатором конференції виступив Економічний університет в 

Братиславі (Словаччина). Місцем проведення конференції було обрано 

Смоленицький замок, який належить Словацькій Академії наук.  

Збірник матеріалів конференції після рецензування кожної статті 

учасників конференції організатори планують відправити на індексування 

в Web of Science.   
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SUSI WORKSHOP: МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Міжнародне співробітництво у сфері освіти є одним з пріоритетних і 

стратегічно важливих напрямів комунікації у світовій спільноті. 

Налагодження тісних взаємозв’язків та обмін професійним досвідом, 

безсумнівно, сприяє вирішенню проблем оптимізації, гуманізації, 

модернізації та гармонізації 

навчального і виховного 

процесів у державах. 

У цьому контексті неабиякої 

ваги набуває осучаснення 

методики викладання 

англійської мови як іноземної, 

адже опанування нею учнями 

та студентами неангломовних 

країн є важливою складовою 

системи кожної національної 

освіти. 

Професор кафедри іноземних мов і методики викладання, декан 

факультету філології та соціальних комунікацій Ірина Глазкова взяла 

участь у Study of the U.S. Institute (SUSI) Workshop з інновацій вивчення 

англійської мови як іноземної, який проходив на о. Мадейра 20-29 квітня 

2017 р. Цей захід був організований Каліфорнійським державним 

університетом (Кампус м. Чіко, США) і фінансувався Бюро освіти і 

культурних обмінів при Держдепартаменті США. 

Воркшоп є частиною програми міжнародного обміну «Американський 

інститут країнознавства», що діє з 2007 року. У ньому взяли участь 

випускники програми останніх шести років, а це 47 учасників з усього 

світу (Франція, Бельгія, 

Португалія, Норвегія, 

Ізраїль, Парагвай, 

Уругвай, Польща, 

Хорватія та інші країни), 

серед них і Україна.  

Під час воркшопу 

кожен випускник 

програми ділився з 

іншими учасниками 

власним інноваційним 

досвідом викладання 

англійської мови. Ірина 

Глазкова представила майстер-клас на тему «Бар’єри у володінні 

іншомовною діяльністю», де розкрила проблему комунікативних бар’єрів 

студентів в оволодінні англійською мовою та шляхи їх подолання. 
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Учасники також мали змогу відвідати різні навчальні заклади 

Португалії. Викладачі англійської мови були запрошені до Лісабонського 

університету, де відбулася наукова конференція з інноваційної освіти. А 

от екскурсії до середніх шкіл о. Мадейри проводили самі учні, у такий 

спосіб практикуючи власну англійську та презентуючи місцеві громади і 

свою діяльність в них, адже виховання громадянина через служіння 

суспільству (service learning, civic engagement) є віссю європейської та 

американської систем освіти. 

Тож, міжнародний обмін досвідом акумулює професійне зростання 

викладачів, а також сприяє уведенню інноваційних підходів викладання 

англійської мови як іноземної у навчальний процес. 
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НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ У ПОЗНАНІ 

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило 

провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної 

частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама 

Міцкевича за програмою «News Literacy» («Новинна Грамотність»), хоча, 

звісно, було і трохи туризму…  

За щасливим збігом обставин, або, можливо, через якісь інші причини, 

перелічені в аплікаційній формі і озвучені під час інтерв’ю, Ксенію Лукач 

вибрали з-поміж 200 учасників, і я разом із іншими 14 представниками із 

України, Польщі, Грузії, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Македонії, 

Білорусі вирушила у Познань. Літня Школа Новинної Грамотності (News 

Literacy Summer Institute) проводиться на базі Факультету Політичних наук і 

Журналістики в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані. У 

кооперації із Stony Brook University (Нью Йорк, США) в 2017 році відбулись 

навчання вже втретє – перша школа була проведена 2015 року.  

Основні завдання, які ставлять перед собою організатори школи – 

допомогти учасникам стати свідомими споживачами новин, застосовуючи 

свої навички критичного мислення та працюючи з поточними прикладами з 

засобів масової інформації та поділитися власним досвідом викладання 

курсу «Новинна Грамотність». Базові питання, які хвилюють науковців і 

дослідників означеної теми стосуються вивчення ключових елементів 

стандартів журналістського діяльності (баланс думок, надійність і 

використання належних джерел інформації); редакційного циклу та правил 

вибору інформації для публікації; подолання упередженості аудиторії тощо.  

Сказати, що програма була насичена – нічого не сказати, заняття 

розпочинались о 900 ранку і тривали до 1730, а іноді і до 2000. Але, не 

http://revjournal.org/previous-editions/
http://revjournal.org/aboutnl/
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зважаючи на щільний графік і шалений темп, втома майже не відчувалась, 

адже поряд були щирі, відкриті люди, а головне – однодумці. Воркшопи 

проводили викладачі Університету Стоні Брук в Нью Йорку проф. Річард 

Хорнік, лектори Університету Адама Міцкевича: проф. Дорота Піонтек, PhD 

Рафал Віщневскі, PhD Еліза Каніа, PhD-студентка Агнєшка Філіпіак. 

Засновники і організатори школи відкриті до співпраці і готові ділитися 

своїм досвідом у впровадженні курсу «Новинної Грамотності».  

Перший день у Познані (неділя) в учасників був вихідним, тому був час 

помилуватися краєвидами, захопитися атмосферою вільного, творчого 

міста – так би мовити, відчути себе туристом перед робочим тижнем. 

Увечері була інтеграційна зустріч в одному із кафетеріїв, де всі 

познайомилися, поспілкувалися і розтопили кригу. А потім, з понеділка, ви 

вже напевно, зрозуміли, що розпочалися цікаві і корисні лекції і воркшопи. 

Чесно кажучи, я в захваті від організації школи, практичних порад, 

поєднання навчання із відпочинком і неформальною комунікацією. Раджу 

всім, хто цікавиться питаннями медіаосвіти, медіа- і новинної грамотності, і 

функціонування журналістики в еру інформаційних технологій заповнювати 

аплікаційну форму і відсилати для участі в програмі – не пожалкуєте, даю 

гарантію J. На четверту школу поки що відбір не відкрито, проте вже восени 

на сайті має з’явитись попередня інформація. Тож бажаю всім успіхів!  

Замість післямови – фотографії, які мені вдалося зробити у подорожі, і 

пам’ятайте, що ефект від них необхідно помножити на 100 мінімум, адже 

всієї палітри відчуттів, нажаль ними не передати!  

  

http://revjournal.org/bios/
http://revjournal.org/summerinstitute/
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ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

У жовтні-листопаді 2017 р. відбулося стажування «Інноваційний 

навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP 

моделі Європейської комісії», організаторами якого виступили 

Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC) у 

співпраці з Університетом Суспільних наук ((UNS), м. Лодзь, Польща) та 

компанією Consulting Group 2027 (м. 

Лодзь, Польща). Учасниками 

стажування стали:  викладацький, 

методичний та адміністративний 

персонал українських ВНЗ, системи 

дошкільної, шкільної, професійної та 

післядипломної освіти, серед них і 

викладачі нашого вишу – доцент 

кафедри соціальної роботи та 

інклюзивної освіти Анастасія Тургенєва 

та старший викладач кафедри 

прикладної психології та логопедії 

Ганна Сизко факультету дошкільної, 

спеціальної та соціальної освіти.  

У рамках програми стажування 

учасники отримали можливість 

ознайомитися з практичними засадами та структурою ВНЗ, отримати 

корисні поради щодо реалізації проектного підходу в розвитку ВНЗ, 

спостерігати за досвідом роботи дошкільного навчального закладу.  

Під час навчання викладачі відвідали лекції президента CEASC 

Миколи  Смолінського, ректора Університету Суспільних наук, dr. 

Agnieszka Szpak, засновника 

UNS, prof., Dr. Habilitowany 

Zbigniew Domzal, канцлера UNS 

Mgr. Piotr Domzal.  

Окрім навчальних занять 

передбачена була й культурна 

програма, завдяки якій 

учасники подорожували містом, 

знайомилися з історією та 

видатними діячами Польщі, 

куштували традиційні страви та 

смаколики.  

Після завершення 

стажування всі учасники 

отримали сертифікати.  

 

  

http://bdpu.org/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-social-pedagogy/composition-kaf-social-pedagogy/turgeneva/
http://bdpu.org/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-psychology/composition-kaf-psychology/sizko/
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ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ В МІСТІ ЛОДЗЬ 

У січні-березні 2018 р. з ініціативи 

Університету Суспільних наук ((UNS), м. 

Лодзь, Польща) та компанії Consulting Group 

2027 відбулося стажування «Інноваційний 

навчальний заклад 21 століття – 

європейський досвід в рамках LLP моделі 

Європейської комісії» в м. Лодзь, Польща.  

Участь у цьому заході надала можливість 

підвищити рівень компетентності та 

кваліфікацій шляхом перейняття кращого 

європейського досвіту щодо управління 

сучасним навчальним закладом із 

застосуванням європейської моделі LLP.  

Учасником стажування стала й старший 

викладач кафедри прикладної психології та логопедії факультету 

дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Тетяна Сущинська.  

В межах насиченої та змістовної програми учасники відвідали 

польський університет, де ознайомилися з практичними засадами та 

структурою навчального закладу; з організацією та функціонуванням 

Університету Третього Віку, відвідали польський дитячий садок, 

поспілкувалися з 

практиками в сфері 

проектного підходу.  

Ми також 

отримали 

задоволення від 

нових цікавих 

знайомств із 

діячами в галузі 

освіти зі всієї 

України та Польщі, 

ознайомилися із 

архітектурою неймовірно красивих міст Польщі та їх захопливою 

історією.  

Підсумком  стажування стала участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Проектний підхід та інновації в освіті в 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору» на базі 

Університету Суспільних Наук (UNS) за ініціативи 

Центральноєвропейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC) 

(Польща) та кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Україна), в 

межах якої обговорювалися питання впровадження інноваційних освітніх 

методів та технологій в рамках проектного підходу.   

http://bdpu.org/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-psychology/
http://bdpu.org/faculties/fdsso/
http://bdpu.org/faculties/fdsso/
http://bdpu.org/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-psychology/composition-kaf-psychology/cherevko/
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ЗНОВУ – МЕКСИКА, ЗНОВУ – PUEBLA 

Згідно з «Порядком затвердження рішень про присвоєння вчених 

звань» № 656 від 19 серпня 

2015 року і Закону України 

«Про вищу освіту» 

відбувається друге науково-

педагогічне стажування к. 

п. н., доцента кафедри 

комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й 

інформатики БДПУ Ганни 

Алєксєєвої на базі 

Заслуженого Автономного Університету Пуебла, Мексика (декан – 

професор  Маркос Гонсалес Флорис.  

Під час стажування було підписано Угоду про мобільність студентів-

магістрантів наших вишів, яка дозволить підвищити  кваліфікацію 

майбутніх фахівців, перейняти передові науково-практичні практики, 

поліпшити свою конкурентоспроможність на ринку праці;  подовжено та 

оновлено Договір про співробітництво між факультетом фізико-

математичної, комп'ютерної та технологічної освіти Бердянського 

державного педагогічного університету та факультетом комп'ютерних 

наук Заслуженого Автономного 

Університету Пуебла, Мексика. 

Згідно з графіком індивідуального 

плану 12 та 13 березня відбулися 

зустрічі представника нашого 

університету з групою 001 

«Новаторство та талант» першого 

року навчання  та з групою 101 

«Електричні ланцюги» 3 курсу 

факультету комп’ютерних наук.  

Академічні групи під 

керівництвом професора, завідувача лабораторією цифрових систем і 

поновлюваних джерел енергії Хосе Італо Кортеса займаються розробкою 

проектів, враховуючи вельми багатий винахідницький досвід 

попередників та  створюючи розробки з Embedded Systems. 

Варто висловити вдячність адміністраціям обидвох вишів за таку 

можливість, яка відповідає меті сучасного вищого навчального закладу – 

вдосконалення професійної підготовки фахівців шляхом застосування 

інноваційних технологій, вивчення інженерно-педагогічного досвіду, 

ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку в області комп’ютерних технологій, зокрема, 

вбудованих систем (Embedded Systems).   
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СТАЖУВАННЯ В ЧЕХІЇ 

Викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні 

й інформатики, кандидат педагогічних наук Ольга Щетиніна в березні 

2018 р. пройшла тижневе стажування в Празькому інституті підвищення 

кваліфікації (Чехія) за програмою «Організація навчального процесу, 

наукові проекти і публікаційна діяльність в країнах Євросоюзу»,  

отримавши міжнародний сертифікат.  

Програма стажування включала 3 модулі:  «Освітні системи країн 

Євросоюзу й організація навчального процесу в європейських 

університетах»; «Публікації в наукових журналах: теорія і практика»; 

«Наукові проекти і грантова діяльність в освітніх організаціях».  Було 

розглянуто проблеми і перспективи європейської освіти, питання систем 

та індексів цитування наукових журналів, публікаційної активності й 

продуктивності вчених, особливості академічного письма, проектний 

менеджмент, проектні та грантові можливості Євросоюзу, умови 

успішної реалізації наукових проектів, сase-studies і т.д.  

Заняття проводили провідний чеський спеціаліст з наукометрії, 

 професор Вадим Стрієлковські (директор Празького інституту 

підвищення кваліфікації, викладач Каліфорнійського Університету 

Берклі, США) та доктор економічних наук  Інна Чабелкова (завідувач 

модулем підвищення кваліфікації Гуманітарного факультету, Карлов 

Університет, Прага). Вони ділилися безцінним досвідом і давали 

практичні поради слухачам стажування – викладачам і науковцям з 

України, Грузії та Молдови.     

Празький інститут підвищення кваліфікації пропонує науково-

педагогічним працівникам  Бердянського державного педагогічного 

університету також взяти участь у подальших програмах стажування, 

семінарах, вебінарах, міжнародних конференціях з публікаціями в 

наукових журналах Чехії.  
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ВЧЕНИХ-БОЛГАРИСТІВ 

У Департаменті інформації та вчителів при Софійському університеті ім. 

Святого Климента Охридського відбулися курси з кваліфікації педагогічних 

кадрів та лінгвістичної практики. Доцент кафедри української мови та 

славістики БДПУ Світлана Корнієнко з 3 по 16 серпня мала можливість 

пройти лінгвістичну практику з 

болгарської мови, відвідати 

лекції з історії та географії 

Болгарії, методики викладання 

болгарської мови та літератури, 

болгарського фольклору. 

Культурна програма 

включала в себе огляд визначних 

памяток Софії: Національного 

історичного музею, Музею 

Софії, Національного 

археологічного музею, 

Національного етнографічного музею, Боянську церкву, Драгалевський 

монастир, галерею «Квадрат 500». Цікавою була екскурсія на гору Вітоша, 

що знаходиться в передмісті столиці Болгарії. 

Пізнавальним і духовно багатим було відвідання найвідомішої святині 

болгар – Рильського монастиря. Це найбільшим чоловічий монастир, що 

знаходиться на північному заході гори Рила, заснований у X ст. св. Іваном 

Рильським. У 1983 році включений до переліку культурних памяток 

Світової спадщини ЮНЕСКО Болгарії і є духовним символом Болгарії. 

У міжнародному відділі СУ ім. Св. Климента Охридського Світлана 

Корнієнко разом із київськими колегами брала участь в обговоренні 

можливостей виконання спільних міжнародних проектів. 
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ПРЕЗЕНТОВАНО МОНОГРАФІЮ, ВИДАНУ КОШТОМ 

КАНАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ 

АЛЬБЕРТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

В університетській конференц-залі БДПУ 28 березня 2018 р.  

відбулась презентація монографії професорів БДПУ Ігоря Лимана та 

Вікторії Константінової «Британські консули в портовому місті 

Бердянську»: Український Південь очима консулів Британської імперії 

19 – початку 20 ст. Том 1: Британські консули в портовому місті 

Бердянську (The Ukrainian South as Viewed by Consuls of the British Empire 

(Nineteenth – Early Twentieth Centuries). Volume 1: British Consuls in the 

Port City of Berdyansk) (Київ, 

2018), 630 с., іл. Текст англ., укр.  

Книга видана під егідою 

Національної академії наук 

України, Інституту української 

археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського, 

Бердянського державного 

педагогічного університету, 

Науково-дослідного інституту 

Історичної урбаністики та Громадської організації “Урбаністичні 

ініціативи”. 

Героям книги стали британські консули у Бердянську: Роберт Вільям 

Камбербетч, Вільям Георг Вагстаф, Джеймс Ернест Наполеон Зораб, 

Харві Роберт Лоу, Грін, Спиридон Габріелі, Джон Едвард Грієвз. 

 Географічні рамки, які охоплює видання, є фактично не обмеженими, 

включаючи чисельні країни Європи, Азії, Північної та Південної 

Америки, Африки та Австралію… Це зумовлюється як характером 

торговельних контактів 

Бердянська, так і специфікою 

життєвих шляхів 

представлених тут 

британських консулів, їх 

родинних та комунікаційних 

зв’язків. Тож при підготовці 

книги автори мали справу не 

тільки з англомовними та 

російськомовними 

джерелами, але і з 

документами, складеними турецькою, німецькою, французькою, 

італійською, португальською мовами. 

Автори висловили щиру вдячність за підтримку, допомогу 

матеріалами та (або) консультаціями Тзеліні Харлафтіс (Корфу, Греція), 

Коліну Маккі (Перт, Велика Британія), Бобу Камбербетчу (Лондон, 
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Велика Британія), Дорн Коггінс (Дорі, Велика Британія), Володимиру 

Кравченку (Едмонтон, Канада), Девіду П. Судерману (Нортфілд, США), 

Сергію Плохію (Кембридж, США), Вікторії Перес (Пуебла, Мексика), 

Віктору Петкау (Дортмунд, Німеччина), Дітлінд Хюхткер (Лейпціг, 

Німеччина), Естер Гантнер і Хайді Хайн-Кірхер (Марбург, Німеччина), 

Мартіну Крегеру і Пауліні Пуппель (Берлін, Німеччина), Олександрі Ган 

(Дрезден, Німеччина), Олені Петренко (Бохум, Німеччина), Оксані Гус 

(Ессен, Німеччина), Олександрі Криштапович (Дюссельдорф, Німеччина), 

Джеймсу Уррі та Петеру Дугласу Зорабу (Веллінгтон, Нова Зеландія), 

Юлії Маліцькій (Стокгольм, Швеція), Анні Сидоренко (Корфу, Греція), 

Хамді Оздішу (Дюздже, Туреччина), Оліверу Хочаделу (Барселона, 

Іспанія), Маріусу-Тіберію Алексіану та Роксані-Габріелі Курке (Ясси, 

Румунія), Константіну Арделеану (Галац, Румунія), Лілії Білоусовій і 

Сергію Березіну (Одеса), Олександру Тедєєву і Володимиру Мільчеву 

(Запоріжжя), Ларисі Левченко, Людмилі Вовчук і Олександру Тригубу 

(Миколаїв), Валентині Шандрі (Київ), Андрію Непомнящому 

(Сімферополь), Наталії Венгер і Олександру Харлану (Дніпропетровськ), 

Володимиру Кулікову (Харків), Ігорю Богданову, Євгену Денисову, 

Віктору Михайличенку, Ларисі Бучній, Володимиру Карпенку та Євгену 

Данченку (Бердянськ). 

Видання здійснене коштом Канадського інституту українських студій 

Альбертського університету (Меморіяльний фонд ім. Михайла, 

Володимира й Олі Гальчук). 

Монографія розіслана до обласних і університетських бібліотек 

України, до низки закордонних книгозбірень. 

Всі бажаючі можуть знайти повнотекстову електронну версію 

монографії на сайті Науково-дослідного інституту Історичної 

урбаністики: http://ri-

urbanhistory.org.ua/library/British%20Consuls%20in%20Berdyansk.pdf. 
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НАША ТЕТЯНА ВОЛОДЬКО – НА МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ В 

БОЛГАРІЇ 

У рамках стажування в Національній художній академії (м. Софія, 

Болгарія) старший викладач кафедри початкової освіти факультету 

психолого-педагогічної освіти та мистецтв, член Національної спілки 

художників України Тетяна Володько взяла участь у Міжнародній 

художній виставці, присвяченій 140-ій річниці звільнення Болгарії від 

500-річного Османського ярма, яка відкрилася в Народному читалищі 

«Екзарх Стефан» с. Широке Лика, Общини Смолян. У виставці живопису 

та графіки також представили свої роботи Яна Стоілова (Среднегоріє, 

Болгарія), Благовіст Білянов (Родопіте, Болгарія), Іван Шишман 

(Бессарабія, Україна), Алла Балан (Бессарабія, Україна). У відкритті 

виставки взяли участь: головний експерт Міністерства культури Болгарії 

Раліца Базайкова; заступник мера міста Смолян, інженер Мар'яна Цекова; 

мер с. Широка Лика Василь Сєдянков та ін. Традиційно святкування 

закінчилося великим концертом студентів Національного училища 

фольклорного мистецтва с. Широке Лика.  

Відвідування таких заходів розширює географічні межі 

образотворчого мистецтва та об'єднує художників різних країн, 

надихаючи на нові творчі злети.  
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НАВЧАЛЬНІ ПРИГОДИ АНТОНА В ІТАЛІЇ 

У лютому 2018 р. студент 4 курсу спеціальності «соціальна 

педагогіка» факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 

Антон Сердюченко пройшов конкурсний відбір і став учасником 

міжнародного навчального 

курсу «I.LAB – Intercultural 

Learning and Beyond!».  

Навчання відбулось в 

березні в м. Тортона (Італія) 

на базі НГО «La Fenice» за 

підтримки «Youth for 

Exchange and Understanding 

International» та програми 

«Еразмус +».  

Мета проекту – 

створення неформального 

навчального інструменту і 

його апробація у школах міста Тортона для учнів 11-15 років. 

Учасниками стали представники 15 країни світу (по 2 учасники з країни).  

Завдання проекту: створення спільної та динамічної лабораторії, 

спрямованої на створення інноваційних методологій та інструментів для 

міжкультурного діалогу та навчання; сприяння професійному та 

особистому розвитку та покращення компетенції молодіжних працівників 

надаючи інструменти, знання та навички, корисні для того, щоб 

протистояти потребам міжкультурного діалогу між молодими людьми та 

їхніми громадами; сприяння 

підвищенню якості роботи 

молоді на місцевому та 

європейському рівнях, беручи 

до уваги зміни та виклики 

сучасного суспільства щодо 

включення та інтеграції молоді 

з різним культурним 

походженням.  

Команда Антона обрала 

сучасний інтерактивний метод 

форум-театру з проблематикою 

міжкультурного спілкування та 

гендерної нерівності. Оскільки в умовах глобалізаційних та інтеграційних 

процесів ці теми цікавлять активних громадян кожної держави і мають 

неабияку актуальність.  

Важливо зазначити, що форум-театр отримав успішні відгуки 

учасників і фасилітаторами проекту було організовано виступ команди у 

театрі Тортони.   

https://www.facebook.com/YEUWorld/
https://www.facebook.com/YEUWorld/
https://www.facebook.com/YEUWorld/
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СТУДЕНТИ БДПУ СТАЛИ «ЗІРКАМИ» МІЖНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЮ МИСТЕЦТВ «ДИВОСВІТ» 

Із 8 по 11 листопада 2017 р. студенти факультету психолого-

педагогічної освіти та мистецтв спеціальності «Музичне мистецтво» гідно 

представляли Бердянський 

державний педагогічний 

університет у ювілейному Х 

Міжнародному фестивалі 

мистецтв «Дивосвіт», 

організованому Департа-

ментом культури, туризму, 

національностей та релігій 

Запорізької облдержадмі-

ністрації, Департаментом 

освіти і науки Запорізької 

ОДА, КУ «Запорізький 

обласний методичний центр 

культури і мистецтва» Запорізької обласної ради, Запорізьким обласним 

відділенням Всеукраїнської національної музичної спілки.  

За рішенням високопрофесійного журі у приміщенні Комунальної 

установи «Запорізький академічний обласний українського музично-

драматичний театр імені В. Г. Магара» Дипломами Лауреатів ІІ ступеня 

нагороджено  Аліну Макаренко 

 (студентка ІІ курсу) та Анастасію Крикову 

(студентка ІІІ курсу). Дипломом Лауреата І 

ступеня та сертифікатом на безкоштовну 

зйомку власного відеокліпу нагороджено 

студентку ІІ курсу Дар’ю  Ілікчиєву.  

Нагороди наших студентів – справжня 

перемога, адже суперниками дівчат були 

1500 представників України, Греції, Індії 

та інших країн.  

Після нагородження студенти разом із 

батьками та керівником Інною Пащенко 

побували на славетному острові 

«Хортиця», де отримали справжню 

естетичну насолоду.  
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ТВОРЧІ ПЕРЕМОГИ В КОНКУРСІ МОЛОДИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ 

25 лютого у Києві відбувся 

І Міжнародний конкурс молодих 

балетмейстерів "DANCE 

GENERATION", організаторами 

якого виступила кафедра 

хореографії Інституту мистецтв 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка. У конкурсі брали 

участь майбутні та молоді 

балетмейстери (вихованці 

хореографічних колективів, учні 

шкіл мистецтв, ліцеїсти навчальних закладів мистецького спрямування, 

студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації), молоді  

балетмейстери віком до 30 років.  

В номінації «Студенти-балетмейстери», серед 30 учасників, які 

представляли різні ВНЗ України (Київ, Харків, Одеса, Умань, Суми), наші 

студенти посіли друге та третє місця: Олійник Людмила (ІІІ курс) – 

хореографічна композиція «Сходинки долі» та Фоменко Єлизавета (IV 

курс) – хореографічна композиція «Там немає мене». Балетмейстерські 

роботи створювались під керівництвом доц. Мартиненко О.В., 

супроводжувала студентів на конкурс ст. викл. Тараненко Ю.П.  
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ІЗ ЗОЛОТОМ З МАЛАГИ 

У дні, коли весь світ святкував 

День перемоги над нацизмом у 

Європі, у курортному місті Малазі 

(Іспанія) відбувався Чемпіонат 

Європи з пауерліфтингу серед 

юніорів. До складу збірної 

України ввійшли й четверо 

студентів БДПУ.  

Першою вийшла на поміст Руслана Краснова. Її результат 432,5 кг 

став переможним у ваговій категорії до 72кг. 

За нею виступив Чорний Владислав, студент 

3 курсу факультету фізичного виховання. У 

ваговій категорії до 74кг він набрав 720 кг у 

сумі троєборства та завоював бронзову 

медаль. У ваговій категорії до 93 кг не було 

рівних студенту 3 курсу факультету фізико-

математичної, комп’ютерної та технологічної 

освіти Олександру Рубцю: він не тільки 

виграв ці змагання, а й встановив три 

рекорди світу серед дорослих спортсменів. 

Спочатку в присіданні зі штангою на плечах 

він показав 418,5 кг, потім – довів рекорд до 

431кг. Загальна сума 1051 кг стала не лише 

рекордною, а й абсолютною на цьому 

чемпіонаті. У ваговій категорії до 120 кг нашу країну представляв 

Олександр Титаренко, студент 4 курсу  факультету фізичного виховання. 

Набравши в сумі троєборства 935 кг, він став Чемпіоном Європи, на 15 кг 

перевищивши норматив 

майстра спорту міжнародного 

класу. Усі троє спортсменів – 

студенти БДПУ. Тренує їх 

заслужений тренер України 

Леонід Котенджи. 

У результаті збірна України 

стала переможницею. Якщо 

вважати, що до її складу 

ввійшли вісім осіб, то 50% –  

це наші студенти! 

  



Міжнародна діяльність БДПУ 

50 

 

 

ІЗ ЗОЛОТОМ З АМЕРИКИ 

Із 28 серпня по 2 вересня 2017 р. в Орландо (штат Флорида, США) 

проходив чемпіонат світу серед юніорів (до 23 років) з пауерліфтингу. До 

складу національної збірної України входили й  наші спортсмени. Серед 

дівчат у ваговій категорії до 72 кг бронзову медаль завоювала студентка 

БДПУ Руслана Краснова із результатом 452,5 кг в сумі триборства.  

Серед юніорів у ваговій категорії до 120 кг не було рівних вихованцеві 

 ДЮСШ, магістрантові БДПУ, майстру спорту міжнародного класу 

Олександру Титаренку. 387,5 кг в присіданні, 265 кг в жимі лежачи і 300 

кг в тязі і в сумі 952,5 кг принесли Олександру золоту медаль. Срібло – в 

американця Енріке Льюго з результатом 937,5 кг, а бронза – в канадця 

Тіле Рамсей –872,5 кг.  

Олександр і його тренер, заслужений тренер України Леонід 

Котенджи висловлюють велику подяку директору Південного машино-

ливарного заводу Леоніду Шварцу за допомогу у фінансуванні поїздки в 

США.  
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СТУДЕНТ БДПУ ОЛЕГ БОНДАРЕНКО – АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН 

СВІТУ! 

У столиці Сербії – місті Белграді 

наприкінці цьогорічного червня проходив 

12 чемпіонат світу з карате WKC. До 

складу національної збірної команди 

України увійшло п'ять бердянських 

вихованців, три представники 

Дніпропетровської області і один – 

Одеської. Всього на чемпіонат прибуло 

близько п'ятиста  спортсменів із 

вісімнадцяти країн Європи та Азії.  

Найвдалішим був виступ майстра 

спорту міжнародного класу, студента 

факультету фізичного виховання 

Бердянського державного педагогічного 

університету Олега Бондаренка. В 

категорії юніори (18-20 років) він зумів 

перемогти в двох розділах програми: ката і куміте.  

Ставши абсолютним чемпіоном світу, Олег змусив організаторів 

чемпіонату двічі вмикати гімн України на церемонії нагородження.   

Такий чудовий результат на чемпіонаті світу гідний похвали й 

відповідної оцінки внеску студента в розвиток спорту в нашій країні і 

популяризацію держави на міжнародному рівні.  
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ІЗ КУБКУ СВІТУ ТА ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ – З ПЕРЕМОГАМИ! 

Із 18 по 22 травня в Будапешті 

(Угорщина) проходив Кубок Світу 

з кікбоксингу, де студентка БДПУ 

2-го курсу факультету фізичного 

виховання Уляна Міщенко посіла 

3-е місце.  

А з 15 по 18 травня в Тбілісі 

(Грузія) відбувся Чемпіонат 

Європи з ушу, на якому студентки 

факультету фізичного виховання 

Олександра Березіна та Ганна 

Терещенко посіли перше та друге місця.  

30 травня, ректор університету, професор Ігор Богданов та голова 

профкому БДПУ, депутат Бердянської міської ради Віталій Лола в 

університетській конференц-залі щиро здоровили дівчат-переможниць та 

їх тренерів, бажаючи нових спортивних звершень. 
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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 10 

Столичне золото міжнародного рівня 11 

Одна виставка – три нагороди! 12 

Робоча зустріч членів консорціуму проекту QUAERE в Патрах 

(Греція) 
13 

Тестова акредитація програми «Соціологія» КНУ ім. Тараса 

Шевченка в рамках проекту ERASMUS+ QUAERE 
14 

Нарада у МОН України щодо проекту ERASMUS+ QUAERE 15 

Вроцлавське продовження проекту QUAERE 16 

Київська та львівська зустрічі консорціуму проекту ЕРАЗМУС+ 

QUAERE 
17 

Популяризація проекту ЕРАЗМУС+ QUAERE в рамках 

міжнародної конференції в Маріуполі 
18 

Проект «Прогресивне управління університетом» 19 

Розвиток міжнародного співробітництва БДПУ з польським 

вишем 
20 

Відкрита лекція італійського професора в БДПУ 21 

Зацікавленість гостем 22 

Візит генерального консула Німеччини до БДПУ 23 

Ми – в Index Copernicus! 24 

В БДПУ відкрито центр вивчення мов 25 

Матимемо власну телестудію! 26 

БДПУ – співорганізатор міжнародних конференцій 27 

Історію модернізації в Бердянську обговорювали в німецькому 

Марбурзі 
29 

БДПУ – співорганізатор 6-го Міжнародного симпозіуму в 

Пуебла (Мексика) 
30 
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Другий міжнародний конгрес антропології солі (Лос Кабос, 

Південна нижня Каліфорнія, Мексика) 
31 

Про конференцію в Смоленицькому замку 33 

SUSI workshop: міжнародне співробітництво викладачів 

англійської мови 
34 

Новинна грамотність у познані 36 

Закордонне стажування викладачів 38 

Закордонне стажування в місті Лодзь 39 

Знову – Мексика, знову – Puebla 40 

Стажування в Чехії 41 

Міжнародна співпраця вчених-болгаристів 42 

Презентовано монографію, видану коштом канадського 

інституту українських студій альбертського університету 
43 

Наша Тетяна Володько – на міжнародній виставці в Болгарії 45 

Навчальні пригоди Антона в Італії 46 

Студенти БДПУ стали «зірками» міжнародного фестивалю 

мистецтв «дивосвіт» 
47 

Творчі перемоги в конкурсі молодих балетмейстерів 48 

Із золотом з Малаги 49 

Із золотом з Америки 50 

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу! 51 

Із кубку світу та чемпіонату Європи – з перемогами! 52 
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