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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, 

ПІДПИСАНІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИЗАКЛАДАМИ, 

НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

У 2018 році БДПУ підписано 3 договори про співробітництво із 

зарубіжними інституціями. 

 

Продовжено плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів про 

співробітництво, укладених з: 

Країна 
Навчальний заклад або його 

підрозділи, 

з якими підписано угоду про 

співробітництво 

Дата підписання 

угоди 

Польща Поморська академія в Слупську 07.03.2018 

Болгарія Національна художня академія - Софія 25.09.2018 

Великобританія Британська Рада в Україні 02.11.2018 
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Бельгія 

 Open LicenseSociety; 

Білорусь 

 Мінським інститутомуправління; 

Болгарія 

 Великотирновським університетом ім. Святих Кирила таМефодія; 

 Південно-Західним університетом «НеофітРильський»; 

 Пловдівським лінгвістичнимуніверситетом; 

 Технічним університетомВарна; 

 Технічним університетомГаброво; 

 Тракійськимуніверситетом; 

 Шуменським університетом «Єпископ КонстантинПреславські»; 

 Національна художня академія – Софія; 

Грузія 

 Горійським державним педагогічнимуніверситетом; 

 New Vision University; 

Італія 

 Університетом для іноземців «ДантеАліг’єрі»; 

 University of Genova; 

Казахстан 

 Рудненським індустріальнимінститутом; 

Литва 

 Шяуляйськимуніверситетом; 

 Литовський університет спорту; 

Мексика 

 Заслуженим автономним університетом м.Пуебла; 

Молдова 

 Державним педагогічним університетом ім. ІонаКрянге; 

Німеччина 

 УніверситетомФрідріха-Александра; 

Польща 

 Вармія-Мазурськимуніверситетом; 

 Вищою школою агробізнесу вЛомжі; 

 Жешувськимуніверситетом; 

 Техніко-гуманітарною академією м.Бєльсько-Бяла; 

 Вищою лінгвістичною школою м.Ченстохова; 

 Вищою школою управління і адміністрації вОполє; 

 Університетом Інформатики таМистецтв; 

 Вищою технічною школою вКатовіцах; 

 Університетом Humanitas (м.Сосновець); 

 Опольськимуніверситетом; 

 Поморська академія в Слупську; 
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Росія 

 Академією розвиткусвідомості; 

 Брянським державним університетом ім. І. Г.Петровського; 

 Воронезьким державним архітектурно-будівельнимуніверситетом; 

 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 тауправління; 

 Московським технічним університетом ім. М. Е.Баумана; 

 Невинномиським державним гуманітарно-технічнимінститутом; 

 Нижегородським державним університетом ім. М. І.Лобачевского; 

 Новосибірським державним педагогічнимуніверситетом; 

 Педагогічним інститутом Південного федеральногоуніверситету; 

 Російською академією природничих наук Магнітогорським 

державнимуніверситетом; 

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

 Тверським державнимуніверситетом; 

 Уральським державним технічним університетом ім. першого 

Президента Росії Б. М.Єльцина; 

 Фізичним інститутом ім. П. М. Лебедєва РАН (відділенняоптики); 

 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 педагогічнимуніверситетом; 

 Московським державним обласним гуманітарнимінститутом; 

 Костромським державним університетом ім. М. О.Некрасова; 

 Вологодським державним педагогічнимуніверситетом; 

 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; 
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 Школою права Х’юстонського університету; 

Туреччина 

 Університетом Фатіх; 

Франція 

 Асоціацією «Дружба ітанець»; 

Чехія 

 Вища школа Карла Енгліше.
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МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ 

 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

виконавця 

Грантодавець Термін виконання 

Колективні гранти 

Лиман І.І., 

Гуренко О.І., 

Шубіна О.В., 

Константінова В.М., 

Лагута Я.С. 

ERASMUS+ KA2 

“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 р.- 

1.09.2018 р. 

Vitaliy Mezhuyev  

Mohd Arfian Bin Ismail 

Mohamed Ariff Bin 

Ameedeen 

Muamer N. Mohammed 

Vladimir Lavrik 

Design by Contract Approach 

for Safety Verification of 

Hybrid Software Systems 

01.06.2017 р.- 
31.05.2019 р. 

 
 

Баханов К. О. 

Науково-методична 
лабораторія «Verba 
Magistri». Розробка 

вибіркового курсу для 
профільної школи та 

підготовки навчального 
посібника для його 

реалізації 

2016-2018 рр. 

Лиман І.І. 

Гуренко О.І. 
Прогресивне управління 

університетом 
(Чехія) 

лютий-березень, 
жовтень 2018 р.  

БДПУ 

Еразмус + КА1. Навчальна 
мобільність 

Higher Technical School in 
Katowice (№ 2018-1-PLO1-

RF107-048704) 

2018 -2020 рр. 

Індивідуальні гранти 

Лиман І.І. 
ІІІ Міжнародний конгрес 

антропології солі 
12-15 вересня 2018 р. 
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Сакун Анатолій 

факультет фізико-

математичної, 

комп`ютерної та 
технологічної освіти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 

Цибулька Владислав 

факультет фізико-
математичної, 

комп`ютерної та 

технологічної освіти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 

Тіткін Ігор  

факультет фізико-

математичної, 
комп`ютерної та 

технологічної освіти  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2018-2019 н.р. 

Волканова Анна 

факультет філології та 
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2018-2019 н.р. 

Ковальов Артем 

факультет філології та 
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2018-2019 н.р. 

Скакун Антон 

факультет філології та 
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2018-2019 н.р. 

Свеженець Вікторія 

факультет психолого-
педагогічної освіти та 

мистецтв  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 

Отабоєва Феруза 

факультет психолого-
педагогічної освіти та 

мистецтв  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 

Оверченко Микола 

гуманітарно-економічний 
факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2018-2019 н.р. 

Костюк Владислава 

гуманітарно-економічний 

факультет 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 

Рибнікова Наталя 

факультетдошкільної, 
спеціальноїтасоціальноїосві

ти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 

ПашоваЯна 

факультетдошкільної, 

спеціальноїтасоціальноїосві
ти 

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 
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Томілова Віта 

факультет фізичного 

виховання  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2018-2019 н.р. 

Іванова Олена 

факультет фізичного 

виховання  

Фонд ім. Катерини Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 
2018-2019 н.р. 
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ЗАКОРОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

БДПУ 

У 2018 році представниками університету здійснено 110 візитів до 14 

країн світу.  
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БЛ Болгарія 4 4  2  1 1      

ИЗ Ізраїль 1           1 

ИП Іспанія 1     1       

МС Мексика 1 1  1         

НМ Німеччина 15  2         13 

ПЛ Польща 22 22  9  12      1 

ПА ПАР 3     3       

СЧ Словаччина      1       

СЕ Словенія 2   1        1 

СШ США 1           1 

ТР Туреччина 47 46    1      46 

ЧЕ Чехія 10 10  1  6      3 

ШР Швейцарія 1           1 

ШВ Швеція 2     2       

Загалом 110 83 2 14  27      67 
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ДЕЛЕГАЦІЯ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ ВІДВІДАЛА БДПУ 

31 січня 2019 р. Бердянський державний педагогічний університет 

відвідала делегація високопосадовців Європейського Союзу. 

Делегацію очолив Петер Ваґнер, керівник Групи підтримки України при 

Єврокомісії. До складу делегації також увійшли представники низки 

департаментів Єврокомісії. 

Візит до БДПУ став складовою 

поїздки місії ЄС Північним 

Приазов’ям, що має на меті оцінити 

ситуацію у зв’язку з ескалацією у 

Керченській протоці та Азовському 

морі, яка сталася 25 листопада 2018 

року, та визначити механізми 

посилення підтримки регіону, 

ґрунтуючись на чинних програмах 

ЄС та європейських фінансових 

інституцій. 

Відбулась зустріч делегації ЄС із керівництвом БДПУ, під час якої 

ректор Ігор Богданов познайомив гостей із досягненнями університету, а 

також із проблемами, що мають місце у зв’язку із ескалацією на Азовському 

морі та в цілому із бойовими діями на Сході. Була звернена увага на кілька 

проектів, зокрема, будівництво навчального корпусу загальною площею 

8000 м2; проекту «Капітальний 

ремонт гуртожитку №1», 

включений до 3 пулу 

«Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення 

України» за фінансування 

Європейського інвестиційного 

банку України; проектування та 

будівництво двох міні-котелень 

задля підвищення енерго- та 

теплоефективності використання 

навчальних приміщень і гуртожитку в опалювальний сезон, реалізація яких 

за підтримки ЄС могла б суттєво вплинути на покращення ситуації. 

Крім того, в стінах БДПУ делегація ЄС провела зустріч із студентами 

університету та молоддю міста, під час якої відбулось відверте обговорення 

різноманітних соціальних і політичних питань. 

Керівник Групи підтримки України при Єврокомісії Петер Ваґнер за 

результатами цієї зустрічі підкреслив, що на нього велике враження 

справили і сам БДПУ, і його студенти, які вражають своєю активністю, 

відкритістю та позитивним настроєм і є справжніми патріотами університету  
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ДЕЛЕГАЦІЯ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ЄС РОЗГЛЯДАЄ 

МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1 березня 2019 р. Бердянський державний педагогічний університет 

відвідала делегація високопосадовців Європейського Союзу, очолювана 

Валдісом Домбровскісом, Віце-президентом Європейської комісії з питань 

євро та соціального діалогу, 

відповідальним за фінансову 

стабільність, фінансові послуги та 

Союз ринків капіталу, екс-прем’єр-

міністром Латвії. Крім пана Віце-

президента Європейської комісії, до 

університету завітали Жан-Ерік де 

Загон, Голова представництва 

Європейського інвестиційного банку 

в Україні; Дірк Лоренц, заступник 

керівника відділу Східного партнерства у Європейській службі зовнішніх 

справ; Анніка Вайдеманн, заступник голови представництва ЄС в Україні; 

Марті Луцар, координатор з питань інформування та зв'язків з 

громадськістю представництва ЄС в Україні; Гінтс Фрейманіс і Майя 

Селміна, члени Кабінету Валдіса Домбровскіса, інші високопосадовці. 

Делегацію супроводжувала група представників преси ЄС і журналісти 

Латвійських телебачення, радіо, 

газет та інтернет медіа. 

Метою візиту стали 

поглиблення і конкретизація тих 

напрямків співпраці, які 

обговорювались 31 січня цього 

року під час приїзду до БДПУ 

делегації ЄС на чолі з Петером 

Ваґнером, керівником Групи 

підтримки України при 

Єврокомісії. Нагадаймо, що 

попередня місія ЄС відвідувала БДПУ в рамках поїздки Північним 

Приазов’ям задля оцінки ситуації у зв’язку з ескалацією у Керченській 

протоці та на Азовському морі та для визначення механізмів посилення 

підтримки регіону, ґрунтуючись на чинних програмах ЄС та європейських 

фінансових інституцій. 

Ректор БДПУ Ігор Богданов ознайомив високоповажну делегацію з 

матеріальною базою університету. Було проведену зустріч делегації із 

керівництвом університету, під час якої обговорені можливості підтримки 

Європейським Союзом проектів БДПУ. Крім того, відбувся невимушений 

діалог делегації ЄС зі студентами університету. 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» В БДПУ: ВИСОКА 

ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Як вже повідомлялось, 27-30 травня 2018 р. у БДПУ працювала 

міжнародна експертна комісія з оцінки якості освіти за спеціальністю 032 

«Історія та археологія» для бакалаврів і магістрів. Експертна комісія прибула 

до Бердянська в рамках проекту «Система забезпечення якості освіти в 

Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» 

(QUAERE) програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+. 

Днями з ЄС отриманий докладний, на 21 сторінку, англомовний 

експертний звіт про результати цього візиту. У звіті оцінено якість освіти за 

спеціальністю 032 «Історія та археологія» в БДПУ, а також сформульовані 

рекомендації щодо подальшого вдосконалення цієї спеціальності. 

Оцінка «досягнуто в значній мірі» («largely achieved») експертами 

поставлена за абсолютною більшістю критеріїв («Створення програм і 

формулювання кваліфікаційного профілю», «Навчальний план, структура / 

навантаження та мобільність», «Вимоги до прийому», «Викладання і 

навчання / Підтримка», «Екзамени», «Людські ресурси (Персонал)», 

«Управління якістю» та «Прозорість і документація»). 

Підкреслимо, що БДПУ став єдиним університетом в Україні, де 

спеціальність «Історія та археологія» брала участь у такому пілотному 

оцінюванні за європейськими стандартами і рекомендаціями. 

 

 

  

http://www.brd24.com/news/a-66137.html


Міжнародна діяльність БДПУ 

14 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ QUAERE У ЗНУ 

11 травня 2018 р. у Запорізькому національному університеті відбувся 

круглий стіл «Європейська проектна культура в Україні: стан та 

перспективи», в якому взяли участь представники всіх закладів вищої освіти 

Запорізької області. 

На круглому столі були заслухані і обговорені п’ять доповідей, у тому 

числі – і координатора міжнародної діяльності БДПУ Ігоря Лимана 

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

європейських стандартів та рекомендацій»: проект програми ЄС Еразмус+” 

(QUAERE). 

Нагадаймо, що QUAERE, членом консорціуму якого є БДПУ, є проектом 

програми Європейського Союзу ERASMUS+ за напрямом KA2: Розвиток 

потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education. 

 

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-about
http://bdpu.org/
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СУМСЬКА ЗУСТРІЧ-СЕМІНАР ПРОЕКТУ QUAERE 

13-15 червня 2018 р. відбулась 

зустріч-семінар з питань розбудови 

внутрішньої та зовнішньої системи 

якості вищої освіти в рамках 

реалізації грантового проекту 

«QUAERE: Система забезпечення 

якості освіти в Україні: розвиток 

на основі європейських стандартів 

та рекомендацій». Цей проект, до 

консорціуму учасників якого входить 

БДПУ, співфінансується Еразмус+ 

програмою ЄС. 

Організаторами зустрічі 

виступили Сумський державний 

університет, МОН України та 

Вроцлавський Технологічний 

Університет (Польща). 

 

 

 

КЛАСТЕРНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТІВ 

ЕРАЗМУС+ CBHE 

20 вересня 2018 р. у Києві 

відбувся Кластерний семінар для 

виконавців проектів Еразмус+ 

CBHE. Захід проведений у рамках 

Місії Виконавчого агентства 

Європейського Союзу з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і 

культури (ЕАСЕА, Брюссель) до 

України. 

Під час заходу відбулись зустріч 

команд-виконавців проектів з 

представником ЕАСЕА – менеджером проектів Еразмус+ у Вірменії та 

Україні Белен Енцісо; сесія презентацій результатів проектів, обговорення 

кращих практик і викликів щодо управління проектами й коштами грантів, 

щодо розроблення та запровадження результатів проектів відповідно до 

Болонських інструментів і національного законодавства; семінар щодо 

підготовки звітної документації за проектами. 
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Складовою Кластерного семінару стала презентація результатів проекту 

Еразмус+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі 

європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE), членом консорціуму 

якого є Бердянський державний педагогічний університет. 

Заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич анонсував 

учасникам заходу, що 27 вересня відбудеться спеціальна презентація 

проекту QUAERE у профільному Міністерстві та запросив на неї всіх 

зацікавлених. 

Менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні 

Жанна Таланова  наголосила, що всі учасники Кластерного семінару просто 

зобов’язані скористатись напрацюваннями проекту QUAERE. 

 

 

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР ПРОЕКТУ ЕРАЗМУС+ 

QUAERE В МОН 

27 вересня 2018 р. в 

Міністерстві освіти і науки 

України відбувся відкритий 

семінар з питань розбудови 

системи забезпечення якості вищої 

освіти України. Семінар 

організовано в рамках реалізації 

грантового проекту ЄС «Система 

забезпечення якості освіти в 

Україні: розвиток на основі 

європейських стандартів та 

рекомендацій» (QUAERE) (http://ri-

urbanhistory.org.ua/erazmus-home ), членом консорціуму якого є БДПУ. На 

цю зустріч зібрались представники більш ніж 70 закладів вищої освіти 

України. 

Від БДПУ у семінарі взяли участь Ігор Лиман і Ольга Шубіна. 

Із доповідями на семінарі виступили Заступник Міністра освіти і науки 

України Юрій Рашкевич, Перший віце-президент Національної академії 

педагогічних наук України, національний експерт з реформування вищої 

освіти Володимир Луговий, члени консорціуму проекту QUAERE. 

Координатор команди БДПУ проекту QUAERE Ігор Лиман виступив із 

доповіддю «Роль експертів у процесі акредитації. Кваліфікаційний профіль 

експерта». 

Семінар у МОН став складовою фінальної зустрічі проекту QUAERE, яка 

пройшла у Києві 26-28 вересня. 

 

http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-home
http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-home
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ОПУБЛІКОВАНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

«АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

ПРОЕКТУ QUAERE)» 

Щойно вийшов друком методичний посібник «Акредитація освітніх 

програм (за матеріалами проекту QUAERE)» (Київ: ВПЦ "Київський 

університет", 2018). 

Методичний посібник щодо акредитації освітніх програм вищої освіти 

України розроблено за результатами вивчення практики акредитації у 

країнах Європейського Союзу під час реалізації проекту "Система 

забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських 

стандартів і рекомендацій (QUAERE)" програми Erasmus+ "КА2: Розвиток 

потенціалу вищої освіти (CBHE)". Запропоновано процедури та шаблони 

документів, що адаптовані до правового поля України й практики 

українських ЗВО. Апробацію розробки здійснено у восьми університетах 

України за участі європейських акредитаційних агенцій, що належать до 

Центральноєвропейської мережі агентств із забезпечення якості (CEENQA) 

та Української асоціації студентів. Посібник розрахований на фахівців 

інституцій із забезпечення якості вищої освіти, працівників сфери вищої 

освіти, здобувачів освіти у вітчизняних ЗВО та працедавців. 

У посібнику висловлюється подяка керівництву, співробітникам і 

студентам усіх восьми університетів консорціуму QUAERE, включно із 

БДПУ. Співавторами посібника 

є Ігор Лиман і Ольга Шубіна. 

З методичним посібником 

«Акредитація освітніх програм 

(за матеріалами проекту 

QUAERE)» можна 

ознайомитись, зокрема, тут: 

http://ri-

urbanhistory.org.ua/images/Erasm

us/Akreditation%20of%20study%

20program.pdf 

 

 

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/images/Erasmus/Akreditation%20of%20study%20program.pdf
http://ri-urbanhistory.org.ua/images/Erasmus/Akreditation%20of%20study%20program.pdf
http://ri-urbanhistory.org.ua/images/Erasmus/Akreditation%20of%20study%20program.pdf
http://ri-urbanhistory.org.ua/images/Erasmus/Akreditation%20of%20study%20program.pdf
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ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ З ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Влітку 2018 р. було оголошено конкурс для участі у тренінгу з 

підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. За його 

результатами було заплановано відбір, підготовку і сертифікацію 40 

тренерів для їх подальшого залучення у формування і розвиток мережі 

експертів із забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

Конкурс проводився за підтримки МОН, на підставі спільних 

домовленостей Інституту вищої освіти НАПН України, Центру досліджень 

вищої освіти (Чехія) та Благодійного Фонду «Інститут розвитку освіти». 

На конкурс було подано близько 260 заявок, з яких шляхом 

ознайомлення із 

мотиваційними листами, 

CV (резюме) і проведення 

двох інтерв’ю (перше – для 

з’ясування рівня обізнаності 

в проблематиці 

забезпечення якості, друге – 

для з’ясування рівня 

володіння англійською) 

була відібрана необхідна 

кількість учасників. Серед них – і кілька членів консорціуму грантового 

проекту ЄС «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на 

основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE), включно із 

професором БДПУ Ігорем Лиманом. 

Тренінг для тренерів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої 

освіти пройшов 16-19 жовтня 2018 р. в Інституті вищої освіти НАПН 

України. 

Лекції і воркшопи для учасників провели Заступник Міністра освіти і 

науки України Юрій Рашкевич, Генеральний директор директорату вищої 

освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров, Президент Міжнародного 

благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» 

Тарас Фініков, директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана 

Калашнікова, координатор сектору вищої освіти Науково-методичної Ради 

МОН України Андрій Гожик, Менеджер з аналітичної роботи проекту ЄС 

«Національний Еразмус+ офіс в Україні» Жанна Таланова, помічник ректора 

Сумського державного університету з питань забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Ольга Люта, експерт Міжнародного 

благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» 

Віталій Терещук, а також чеські фахівці Jan Beseda, Michaela Šmidova та Jiři 

Hejkrlik. 

Наступними кроками проекту мають стати он-лайн тестування тренерів і 

організація ними тренінгів на місцях.  

https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-vidbir-treneriv-dlya-pidgotovki-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vishoyi-osviti-dokumenti-prijmayutsya-do-31-serpnya-2018-roku
http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-home
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ТРЕНІНГ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВІННИЦІ 

21 березня 2019 р. у Вінницькому національному медичному 

університеті ім. М.І. Пирогова проведено ТРЕНІНГ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

Тренінг відбувся в рамках проектів «Формування мережі експертів із 

забезпечення якості вищої освіти» (партнери: Центр досліджень вищої 

освіти (Чеська Республіка), МОН України) і «Нова система акредитації як 

засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» 

(Міжнародний фонд «Відродження», благодійний фонд «Інститут розвитку 

освіти»). 

Це – один із наступних кроків Тренінгу для тренерів з підготовки 

експертів із забезпечення якості вищої освіти, організованого Інститутом 

вищої освіти НАПН України (http://us.bdpu.org/treninh-dlya-treneriv-z-

pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoji-osvity.html ) 

Тренінг проведений зав. відділом аспірантури та докторантури ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова доцентом Ольгою Драчук і професором БДПУ Ігорем 

Лиманом. 

Поміж інших аспектів, під час тренінгу обговорювався досвід БДПУ у 

проектах QUAERE та «Інноваційний університет і лідерство». 

 

  

http://us.bdpu.org/treninh-dlya-treneriv-z-pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoji-osvity.html
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В БДПУ ПРОВЕДЕНО ТРЕНІНГ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

27 березня 2019 р. у 

Бердянському державному 

педагогічному університеті 

професором Ігорем Лиманом 

проведено ТРЕНІНГ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ. 

Програма тренінгу складалась із 

чотирьох сесій: 

Сесія 1. Теоретичні та нормативно-правові засади системи забезпечення 

якості вищої освіти. ESG та Україна 

Сучасне розуміння якості вищої освіти: національна система 

забезпечення якості відповідно до принципів Європейського простору вищої 

освіти; 

Відповідність існуючих в Україні практик забезпечення якості вимогам 

ESG-2015. 

Сесія 2. Досвід проекту QUAERE, інших міжнародних проектів. 

Внутрішня система забезпечення 

якості освіти в українських ЗВО. 

Типова модель 

Система забезпечення якості 

освіти в Україні на основі 

європейських стандартів та 

рекомендацій (QUAERE); чеський 

та польський досвід у забезпеченні 

якості вищої освіти 

(«Інноваційний університет і 

лідерство»); 

Експертний звіт міжнародної експертної комісії з оцінки якості освіти за 

спеціальністю 032 «Історія та археологія» для бакалаврів і магістрів 

(QUAERE, БДПУ); 

Внутрішня система забезпечення якості освіти в українських ЗВО. 

Типова модель. 

Сесія 3. Внутрішня система забезпечення якості: моніторинг освітніх 

програм та аналіз навчальних планів (О.І. Гуренко, О.В. Шубіна) 

Моніторинг освітніх програм; 

Аналіз навчальних планів. 

Сесія 4. Система зовнішнього забезпечення якості. Система забезпечення 

принципів академічної доброчесності 

Система зовнішнього забезпечення якості; 

Система забезпечення принципів академічної доброчесності: мета, 
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завдання, функції, структура та її дотримання під час акредитаційної 

експертизи. 

Тренінг відбувся в рамках проектів «Формування мережі експертів із 

забезпечення якості вищої 

освіти» (партнери: Центр 

досліджень вищої освіти (Чеська 

Республіка), МОН України) і 

«Нова система акредитації як 

засіб забезпечення якості та 

подолання корупції у вищій 

освіті» (Міжнародний фонд 

«Відродження», благодійний 

фонд «Інститут розвитку 

освіти»). 

Це – один із наступних кроків Тренінгу для тренерів з підготовки 

експертів із забезпечення якості вищої освіти, організованого Інститутом 

вищої освіти НАПН України (http://us.bdpu.org/treninh-dlya-treneriv-z-

pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoji-osvity.html )Учасники 

тренінгу одержали відповідні сертифікати. Наступним, опційним етапом для 

учасників тренінгу може стати проходження он-лайн тестування на сайті 

Інституту вищої освіти НАПН України 

(https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-formuvannya-merezhi-ekspertiv-iz-

zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-2018-2019-roky/ ). 

 

  

http://us.bdpu.org/treninh-dlya-treneriv-z-pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoji-osvity.html
http://us.bdpu.org/treninh-dlya-treneriv-z-pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoji-osvity.html
https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-formuvannya-merezhi-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-2018-2019-roky/
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УРОЧИСТО ВІДКРИЛИ НАВЧАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ 

ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ 

 

17 травня 2018 року в навчальному корпусі №4 Бердянського державного 

педагогічного університету відбулось урочисте відкриття лабораторії 

тележурналістики. 

Одним із пріоритетних 

напрямків роботи БДПУ є 

ґрантова діяльність. У 2017 

році наш університет переміг у 

конкурсі від Фонду розвитку 

ЗМІ Посольства Сполучених 

Штатів Америки в Україні, і з 

цього моменту розпочалось 

фінансування ґрантового 

проекту «Навчальна 

телестудія медіацентру 

БДПУ». 

Серед гостей, які прийшли привітати викладачів і студентів із відкриттям 

телестудії, були ректор БДПУ, професор Ігор Богданов, перший проректор, 

професор Ольга Гуренко, декан факультету філології та соціальних 

комунікацій, професор Ірина Глазкова, завідувач кафедри історії та 

філософії, професор Ігор Лиман, редактор газети БДПУ «Університетське 

слово», доцент кафедри соціальних комунікацій Юлія Мельнікова, 

журналіст Євгеній Гнибіда. 

Колег та студентів БДПУ привітав ректор університету, професор Ігор 

Богданов, який зокрема відзначив, що виш має гарну традицію поліпшувати 

матеріально-технічну базу. Кафедра соціальних комунікацій вже вдруге 

реалізовує ґрантовий проект, 

адже ще в 2011 році почала 

працювати навчальна 

лабораторія радіожурналістики. 

Вітальне слово взяла декан 

факультету філології та 

соціальних комунікацій, 

професор Ірина Глазкова: «У 

2008 році на факультеті 

філології та соціальних 

комунікацій було відкрито 

спеціальність «журналістика» і за 10 років існування спеціальності було 

чимало зроблено викладачами для якісної підготовки фахівців медійної 

сфери, створюються умови для навчальної наукової та творчої діяльності 

студентів-журналістів». 

Керівник проекту, завідувач кафедри соціальних комунікацій Анастасія 

Носко відзначила надзвичайну важливість події для подальшого розвитку 
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спеціальності «журналістика» на базі університету. У рамках ґрантового 

проекту вже було проведено тренінги та майстер-класи 4 медіатренерів: 

редакторки телепроекту «Орел и Решка. Перезагрузка» Ольги Кайди, 

завідувача кафедри журналістики, реклами та PR Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя) Інни Пенчук, медіаексперта, екс-директора ГО 

«Детектор медіа» Діани Дуцик, журналіста, редактора порталу «БезБрехні» 

Олександра Гороховського. 

Редактор газети БДПУ «Університетське слово» Степан Герилів, 

повернувшись із відрядження з м. Львова передав викладачам і студентам 

вітання від працівників і студентів Львівського національного університету 

імені Івана Франка і також приєднався до привітань колег. 

Керівник проекту Анастасія Носко подякувала всім, хто долучився до 

реалізації проекту і звернулася до студентів-журналістів БДПУ: «Усі 

старання колективу університету лише заради вас і вашої якісної 

професійної підготовки. Використовуйте на повну ресурси телестудії, свій 

творчий потенціал і розвивайте журналістський хист!». 

Студенти-журналісти ІV курсу привітали керівника ґрантового проекту 

Анастасію Носко із початком роботи телестудії та висловили сподівання на 

подальшу плідну співпрацю. 
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РОБОЧА ЗУСТРІЧ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОНСУЛЬСТВІ 

НІМЕЧЧИНИ 

 

26 липня 2018 р. у Генеральному консульстві Федеративної Республіки 

Німеччина в Донецьку / офіс у Дніпрі відбулась робоча зустріч з підготовки 

книги професорів БДПУ Ігоря Лимана і Вікторії Константінової «Німецькі 

консули в Північному Приазов’ї». 

У зустрічі взяли участь Генеральний консул Німеччини Вольфґанґ 

Мьоссінґер, співробітники Генерального консульства, керівництво і 

співробітники видавництва «Ліра», яке буде публікувати книгу, та професор 

Ігор Лиман. 

Нагадаймо, що у січні 2018 р. пан Генеральний консул Німеччини 

Вольфґанґ Мьоссінґер відвідав БДПУ (http://us.bdpu.org/vizyt-heneralnoho-

konsula-nimechchyny-do-bdpu.html ), а нещодавно професори БДПУ Ігор 

Лиман і Вікторія Константінова повернулись із відрядження до німецьких 

архівів, де продовжили працювати над виданням «Німецькі консули в 

Північному Приазов’ї» (http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/9-news/605-

berdyanski-istoriki-povernulis-z-arkhiviv-nimechchini ) 

Фінансування видання книги буде здійснене Генеральним консульством 

Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку / офіс у Дніпрі в рамках 

проекту «Історія німецьких консулів у Північному Приазов’ї». 
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ІСТОРИКИ БДПУ ПОВЕРНУЛИСЬ З АРХІВІВ НІМЕЧЧИНИ 

 

Професори Бердянського державного педагогічного університету Ігор 

Лиман і Вікторія Константінова щойно повернулись з архівів Німеччини, де 

вони продовжували працювати над книгою «Німецькі консули в Північному 

Приазов’ї». 

Пошукова робота велась, зокрема, у 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amts та 

Bundesarchiv (Берлін) і у Sächsische 

Landesbibliothek (Дрезден). 

Поміж інших матеріалів, бердянськими 

істориками були виявлені і скопійовані 

оригінали всіх консульських рапортів, 

надісланих із Бердянська і Маріуполя до Берліна 

на початку 20 

століття, а 

також 

комплекси 

документів 

німецьких консульських установ у 

Бердянську і Маріуполі другої половини 

19 – початку 20 століття. Отримані 

дозволи на публікацію цих джерельних 

комплексів. 

Фінансування поїздки до німецьких архівів частково здійснене 

Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина в 

Донецьку / офіс у Дніпрі в рамках проекту «Історія німецьких консулів у 

Північному Приазов’ї». 
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УРОЧИСТИЙ КОНСУЛЬСЬКИЙ ПРИЙОМ 

 

Генеральним консульством 

Федеративної Республіки 

Німеччина 8 жовтня 2018 р. в 

конференц-залі готелю Grand 

Hotel Ukraine (м. Дніпро) був 

влаштований урочистий прийом з 

нагоди Дня Німецької Єдності. 

З вітальним словом перед 

присутніми виступив Посол 

Федеративної Республіки 

Німеччина доктор Ернст Райхель. 

На запрошення Генерального 

консула Федеративної Республіки Німеччина доктора Вольфґанґа 

Мьоссінґера та пані доктор Майрід Вінтерс-Мьоссінґер урочистий прийом 

відвідала професор БДПУ Вікторія Константінова. 

Під час прийому Генеральний консул і професор БДПУ обговорили 

питання підготовки презентації в Бердянську монографії Ігоря Лимана і 

Вікторії Константінової «Німецькі консули в Північному Приазов’ї», 

фінансування видання якої здійснюється Генеральним консульством 

Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку / офіс у Дніпрі в рамках 

проекту «Історія німецьких консулів у Північному Приазов’ї». 
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ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН ОРГАНІЗУВАЛО 

ПРЕЗЕНТАЦІЮ В БДПУ КНИГИ “НІМЕЦЬКІ КОНСУЛИ В 

ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї” 

 

В рамках "Тижнів Німеччини в Україні" пройшла презентація монографії 

професорів БДПУ Ігоря Лимана та Вікторії Константінової "Німецькі 

консули в Північному Приазов'ї", видання якої здійснено в рамках проекту, 

фінансованого Генеральним консульством Федеративної Республіки 

Німеччина в Донецьку / офіс у м. Дніпро. 

Захід відбувся 2 листопада 2018 р. в конференц-залі головного корпусу 

БДПУ. 

У презентованій книзі 

висвітлюється історія німецьких 

консулів, які діяли в Північному 

Приазов’ї в період від заснування в 

регіоні представництв Пруссії та 

великого герцогства Мекленбург-

Шверін після Східної (Кримської) 

війни і до закриття представництв 

Німецької імперії на початку Першої 

світової війни. Біографії і аналіз 

діяльності консулів подаються в контексті взаємин приазовського регіону та 

його портових міст із німецькими землями і ролі німців у розвитку цього 

регіону. У різні часи під юрисдикцією німецьких консульських установ у 

Бердянську і Маріуполі знаходились землі на території нинішніх 

Запорізької, Дніпропетровської, Донецької  і Луганської областей України.  

Організатори та партнери заходу: 

Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в 

Донецьку / офіс у м. Дніпро 

Бердянський державний педагогічний університет 

Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики 

Громадська організація “Урбаністичні ініціативи”. 

Генеральне консульство ФРН на презентації представляв заступник 

Генерального консула Петер Шмаль. 

Після презентації її учасники були 

запрошені на фуршет, організований 

Генеральним консульством 

Федеративної Республіки Німеччина 

силами викладачів і студентів 

економіко-гуманітарного коледжу 

БДПУ. 
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ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО НІМЕЧЧИНИ ПРЕЗЕНТУВАЛО У 

МАРІУПОЛІ МОНОГРАФІЮ ІСТОРИКІВ БДПУ 

 

6 грудня 2018 р. Генеральне консульство Німеччини в Донецьку / офіс у 

м. Дніпро презентувало у Маріупольському державному 

університеті монографію професорів Бердянського державного 

педагогічного університету Ігоря Лимана та Вікторії Константінової 

«Німецькі консули в Північному Приазов’ї». 

Видання книги 

здійснено в рамках 

проекту, 

фінансованого 

Генеральним 

консульством 

Федеративної 

Республіки 

Німеччина в 

Донецьку / офіс у 

м. Дніпро. 

У книзі 

висвітлюється 

історія німецьких 

консулів, які діяли 

у Бердянську і 

Маріуполі в період 

від заснування в Північному Приазов’ї представництв Пруссії та великого 

герцогства Мекленбург-Шверін після Східної (Кримської) війни і до 

закриття представництв Німецької імперії на початку Першої світової війни. 

Організатори та партнери проекту: 

Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в 

Донецьку / офіс у м. Дніпро; 

Бердянський державний педагогічний університет; 

Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики; 

Громадська організація “Урбаністичні ініціативи”. 

Генеральний консул Німеччини доктор Вольфґанґ Мьоссінґер під час 

презентації підкреслив, що останніми тижнями Азовське море – на слуху у 

всього світу через дії Росії, і тому актуальність презентованої книги 

надзвичайно зростає. Консул наголосив: «Звернення до Європи є не новою і 

не чужою для історії України тенденцією, а являє собою історію взаємин, які 

принесли обом сторонам великі економічні переваги й культурне 

збагачення. Наочно і переконливо показати цей зв'язок на прикладі 

конкретних історичних осіб та їхньої консульської діяльності – велике 

досягнення цієї книги». 

В презентації у Маріуполі, крім авторів монографії, взяли участь ректор 

Маріупольського державного університету, Почесний консул республіки 

https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/5c09540deb5c5
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/5c09540deb5c5
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Кіпр у Маріуполі Костянтин Балабанов, секретар Маріупольської міськради 

Степан Махсма, студенти, аспіранти та викладачі історичного факультету 

МДУ, співробітники наукової бібліотеки МДУ, співробітники центральної 

міської бібліотеки м. Маріуполя ім. В. Г. Короленка, Маріупольської міської 

історичної бібліотеки ім. М. Грушевського, Маріупольського краєзнавчого 

музею. Присутні отримали в дар примірники презентованої монографії. 

Нагадаймо, що перша презентація книги «Німецькі консули в Північному 

Приазов’ї» відбулась у БДПУ 2 листопада за участі заступника 

Генерального консула Німеччини Петера Шмаля. 

 

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/9-news/651-generalne-konsulstvo-frn-organizuvalo-prezentatsiyu-v-bdpu-monografiji-nimetski-konsuli-v-pivnichnomu-priazov-ji
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ІІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС АНТРОПОЛОГІЇ СОЛІ В ІСПАНІЇ 

 

12-15 вересня 2018 р. у м. Віторія-Гастейс (Країна Басків, Іспанія) 

відбувся ІІІ Міжнародний конгрес антропології солі, до наукового комітету 

якого входив професор БДПУ Ігор Лиман. 

Перший конгрес антропології солі пройшов у 2015 р. у Яссах (Румунія) , 

другий – у 2017 р. у Лос Кабосі (Мексика). 

З огляду на міждисциплінарну тематику конгрес привернув увагу 

спеціалістів у галузях антропології, історії, археології, лінгвістики, 

медицини, біології, геології, географії тощо. Як і в попередніх випадках, ще 

до початку конгресу в країні його 

проведення були опубліковані тези 

всіх його учасників. 

На засіданнях конгресу виступили 

представники Іспанії, Румунії, США, 

Канади, Мексики, Японії, Франції, 

Німеччини, Португалії, Великої 

Британії, Ізраїлю, Хорватії, Італії, 

Польщі, Грузії. Представник України 

Ігор Лиман виступив із 

підготовленою спільно з Вікторією 

Константіновою доповіддю «Історія 

використання лікувальних властивостей лиманів Бердянська». 

Складовою культурної програми стало відвідання «соляного поселення» 

Аньяна, чиї мешканці вже впродовж багатьох століть спеціалізуються на 

видобутку солі.  

Бердянський науковець вдячний 

Президентові наукового комітету конгресу 

Маріусу-Тіберію Алексіану за 

співфінансування поїздки на цей науковий 

форум. 

Докладніший фотозвіт про конгрес див. тут:  

http://ri-urbanhistory.org.ua/en/home/12-news-

en/630-iii-mizhnarodnij-kongres-antropologiji-

soli-v-ispaniji-3 
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В БДПУ БУДЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЬ ПРОЕКТ «МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ВЗАЄМИН УНІВЕРСИТЕТУ ЗІ ШКОЛОЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО 

ДОСВІДУ» 

 

5-30 листопада 2018 р. у Варшавському та Ягеллонському університетах 

відбувся перший етап проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза 

IV: комунікаційні стратегії та 

відносини університет-школа». 

Головною ідеєю проекту є 

визначення та підготовка із 

когорти університетських 

менеджерів потенційних лідерів, 

спроможних до створення нових 

стратегій модернізації українських 

університетів і готових взяти на 

себе ініціативу та відповідальність. 

Ініціатором та ідейним 

натхненником проекту є Тарас 

Фініков – Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний 

фонд досліджень освітньої політики». Проект відбувається за підтримки 

Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і 

науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – 

Інституту суспільства знань. Його співорганізаторами виступили з 

польського боку – Варшавський університет, Ягеллонський університет, 

Фундація Artes Liberales, з українського – Міжнародний благодійний фонд 

«Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України. 

Конкурс для участі в проекті становив 4,5 

особи на місце. Серед інших, цей відбір 

пройшов професор Бердянського державного 

педагогічного університету Ігор Лиман. 

Відбувся тренінг (2 тижні), а після його 

завершення – серія консультацій та 

індивідуалізованих зустрічей з представниками 

академічного менеджменту, органів державного 

управління, фондів, різноманітних навчальних 

закладів середньої та професійної освіти, мас-

медіа та соціальних медіа, іншими 

стейкхолдерами (2 тижні). 

30 листопада 2018 р. за участі Заступника 

Міністра освіти і науки України Юрія Рашкевича, Президента 

Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень 

освітньої політики» Тараса Фінікова і декана Artes Liberales Роберта 

Сухарського відбулась презентація розроблених учасниками програми 
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мікро-проектів з удосконалення роботи своїх університетів, академічних 

центрів, або всієї системи вищої освіти України. Ігор Лиман представив 

проект «Модернізація взаємин університету зі школою в організації наукової 

діяльності: імплементація польського досвіду», який буде реалізовуватись 

на базі БДПУ. 

Тарас Фініков підкреслив, що і він особисто, і представники проекту у 

МОН будуть сприяти тому, аби презентовані мікро-проекти були успішно 

реалізовані. 
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З ДОПОМОГОЮ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ 

 

“Activecitizens” – програма Британської Ради в галузі міжкультурного 

діалогу і соціального розвитку. В Києві минулого тижня проходив 

національний семінар фасилітаторів для програми "Активні громадяни". Із 

усіх куточків нашої держави 60 громадських активістів, політиків, 

викладачів та студентів були учасникам семінару. Серед них – старший 

викладач кафедри історії та філософії Юлія Королевська  та студент 3 курсу 

гуманітарно-економічного факультету Микола Оверченко. 

Протягом тижня учасники семінару працювали над навичками фаси 

літування задля розвитку локальної громади. Також на семінарі було 

підписано договір про співпрацю між Бердянським державним педагогічним 

університетом та Британською Радою. Тепер на базі нашого університету 

будуть проходити локальнітренінги для представників нашої громади, 

триватиме плідна робота над покращенням нашого міста з допомогою 

Британської Ради. 
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ІЗ ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ ПОЛЬСЬКИХ ПРОГРАМ 

 

Посольство Республіки Польща в Україні організувало XІI зустріч 

випускників польських освітніх, наукових та 

мистецьких стипендіальних програм у Києві 

14-15 грудня 2018 р. 

У рамках цієї зустрічі був організований 

прийом у Посольстві Республіки Польща в 

Україні, на якому учасників привітав 

безпосередньо Надзвичайний і Повноважний 

Посол Польщі Ян Пєкло. 

Представники польських стипендіальних 

програм (Program im. Lane’a Kirklanda, Gaude 

Polonia, Studium Europy Wschodniej, 

Stypendium im. Stefana Banacha тощо) 

представили оцінку польсько-української 

освітньої співпраці. 

Від БДПУ на зустрічі були присутні професор Ігор Лиман і доцент 

Тетяна Несторенко (дис. Світлини). 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ У БОЛГАРІЇ 

 

Із лютого 2018 по лютий 2019 року старший викладач кафедри 

початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, 

член Національної спілки художників України Тетяна Карамфілова 

(Володько) проходила стажування у 

Національній академії мистецтв (м. 

Софія) зі спеціальності «Живопис» за 

темою «Конструкція живописного 

зображення» під керівництвом 

професора Божидара Бояджиєва, де 

прослухала курси та успішно склала 

іспити з живопису та композиції, 

малюнку, психології творчості, 

артмененджменту та історії 

мистецтва. 

Результатом стажування стала виставка «Завръщане», відкрита 15 січня 

2019 року в Інституті етнології та фольклористики з етнографічним музеєм 

при Болгарській академій наук (БАН), де були представлені морські пейзажі 

та флора Азовського узбережжя, куди більш ніж 150 років тому 

переселилися болгари. 

Відвідувачі виставки могли також 

помилуватися сніговими красотами Широкого 

Лика та головної перлини Софії та Болгарії – 

Храмом «Св. Олександра Невського» й 

портретами сучасників: поета, історика 

професора БАН Володимира Калоянова, 

учениці Національного училища фольклорних 

мистецтв «Широке Лико» в національному 

костюмі, студентів та моделей Національної 

академії мистецтв. 

На відкритті виставки з теплими вітаннями 

виступили: головний експерт Міністерства 

культури Болгарії Раліца Базайкова, директор 

Інституту етнології та фольклористики з 

етнографічним музеєм при БАН Петко 

Христов та професор Національної академії мистецтв Божидар Бояджиєв. 

Музичне вітання на гайді виконав доктор наук Інституту етнології та 

фольклористики з етнографічним музеєм при БАН Галін Георгієв. 

Слова особливої подяки за всебічну підтримку міжнародного творчого 

стажування Тетяна висловлює ректору Бердянського державного 

педагогічного університету, професору Ігорю Богданову. 
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ДМИТРО КАМЕНСЬКИЙ: «МОЇ ЛЕКЦІЇ В США» 

 

Наразі викладаю авторський курс лекцій з навчальної дисципліни «Вступ 

до порівняльного кримінального права», яка складає 1 кредит навчальної 

програми. В основу занять покладено порівняльний аналіз актуальних 

положень кримінального законодавства США, Англії, Німеччини, України, 

частково інших держав. Група складається з восьми студентів, із них сім – 

американські майбутні правники, а також студент із Бразилії – колишній 

співробітник антикорупційної прокуратури цієї країни. Викладання 

матеріалу ґрунтується здебільшого на методі вирішення кейсів або 

проблемних ситуацій: студентам пропонується конкретна проблема 

застосування кримінально-правової норми чи призначення покарання, яка 

далі аналізується під кутом національних законодавств і практики 

застосування в декількох порівнюваних країнах. 

Американська система юридичної освіти не передбачає проведення 

практичних (семінарських) занять, однак від студентів вимагається вивчення 

заздалегідь розданих навчальних матеріалів та активна участь в опрацюванні 

теми лекції. Більше того, кожен слухач запропонованого порівняльного 

курсу повинен зробити і публічно захистити презентацію на одну із 

запропонованих на вибір тем. Після завершення курсу лекцій студенти 

повинні будуть написати письмову роботу до 10 сторінок, у якій мають 

висвітлити одну із найбільш актуальних, на їх погляд, тем із порівняльного 

кримінального права – поняття та ознаки злочину, особливості кримінальної 

відповідальності юридичних осіб, питання екстрадиції та взаємної правової 

допомоги в кримінальних справах тощо. 

Школа права Стетсонського університету є першим вищим закладом 

юридичної освіти у штаті Флорида, яка була заснована в 1900 р. 

Розташована в м. Галфпорт на заході штату, неподалік від узбережжя 
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Мексиканської затоки 

https://www.stetson.edu/portal/law/ . Школа права 

уже багато років поспіль займає перше місце в 

США за якістю підготовки адвокатів – майстрів 

судової аргументації та ораторського мистецтва 

в судових засіданнях. Ці навички є особливо 

важливими в американській системі правосуддя, 

адже адвокати, як і прокурори, повинні вміти 

аргументовано і фахово переконати присяжних 

у правильності власної юридичної позиції. 

Показово, що в США юридична освіта – це 

другий ступінь вищої освіти. Це означає, що 

вступити до юридичного вишу можна лише 

після закінчення коледжу (4 роки). Навчання в 

юридичній школі триває 3 роки (4 роки для 

вечірньої форми навчання). Чимало студентів-

правників уже мають досвід роботи в різних 

сферах до вступу в школу права, через що 

середній вік становить 30-35 років. Конкуренція серед майбутніх правників є 

надзвичайно гострою – це обумовлено високою вартістю навчання та 

відносно невеликою кількістю місць для професійного працевлаштування 

після завершення навчання. А тому, наприклад, об 11 ночі в бібліотеці ще 

можна побачити чимало читачів, які щосили готуються до наступної лекції 

чи екзамену… 
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НАШІ – В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОЕКТІ «ЄВРОПА – НАШ 

СПІЛЬНИЙ ДІМ» 

 

Із третього по одинадцяте квітня ц. р. викладачі та студенти нашого 

університету взяли участь в освітньо-культурному проекті «Європа – наш 

спільний дім», програмою якого було передбачено відвідування 

європейських міст – Катовіце, Ополе, Краків (Польща) та Брно (Чехія). 

У роботі проекту взяли участь вищі навчальні заклади різних країн: 

Бердянський державний педагогічний університет (Україна), Вища школа 

управління та адміністрації в Ополе (Польща), Вища технічна школа в 

Катовіце (Польща), Вища школа економіки і державного управління в 

Братиславі (Словаччина), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (Україна), Економічний університет в Братиславі 

(Словаччина), Інститут дослідження просторового розвитку (Україна), 

Національний університет цивільного захисту України (Україна), 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. 

Винниченка (Україна), Вінницький національний аграрний університет 

(Україна). 

Мета проекту – участь у Міжнародних наукових конференціях 

«Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій», яка 

проходила  в м. Ополє (Польща) та «Сучасні інноваційні та інформаційні 

технології в розвитку суспільства» Катовіце (Польща)… Викладачі також 

пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні 

технології в освіті» (Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach), яке відбувалося 

в м. Катовіце (Польща) з 10 січня по 11 квітня 2018 р. (два модулі – 

дистанційна робота, третій модуль – очна участь в конференції, знайомство з 

документацією, методикою роботи вишів Європи та підсумок стажування – 

затвердження та презентація роботи, яка увійшла до міжнародної 

колективної монографії). Під час проведення конференції обговорювання 

питань проходило в різних за напрямками секціях, пленарні засідання 

піднімали питання обговорення наукових і практичних проблем, 

закономірностей, перспектив розвитку виробничої та невиробничої сфер 

національної економіки, а також трансформацій і структурних перетворень у 

соціальній сфері та суспільстві. 

В Чеській Республіці відвідали університет Масаріка – другий за 

величиною виш, який знаходитися в м. Брно і був заснований ще в 1919 

році. Сьогодні тут ведеться навчання за широким спектром традиційних і 

нових спеціальностей. Університет Масаріка вважається одним із тих вишів 

Європи, що найбільш швидко розвиваються і входить до списку кращих 

університетів світу (QS World University Rankings). 

Організатори проекту ознайомили учасників із історією, мовою та 

культурою Польщі та Чехії, історією створення Європейського Союзу. 

Надали інформацію щодо особливостей навчання в вишах країн Європи, 

сприяли розширенню світогляду громадян Україна у формуванні активної 

громадянської позиції, спрямованої на встановлення в Україні європейських 
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стандартів життя, освіти та бізнесу. Для бажаючих активного відпочинку 

надали змогу провести гру у боулінг клубі Ополе. 

Незабутні враження від участі в освітньо-культурному проекті «Європа – 

наш спільний дім», в Міжнародних наукових конференціях, проведення 

досугу назавжди залишиться в добрих спогадках усієї української делегації. 
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НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ БДПУ І ВИЩОЮ 

ТЕХНІЧНОЮ ШКОЛОЮ В КАТОВІЦАХ ТРИВАЄ 

 

В рамках реалізації угоди про співробітництво між Вищою технічною 

школою в Катовіце (Польща) та Бердянським державним педагогічним 

університетом 11-13 квітня відбулася Міжнародна конференція «Сучасні 

інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства», до участі в 

якій були запрошені викладачі та студенти нашого вишу. Серед 

організаторів даного наукового заходу були також Донбаський державний 

педагогічний університет, Інститут дослідження просторового розвитку, 

Національний університет цивільного захисту України, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. 

Володимира Винниченка та Центральноукраїнський національний технічний 

університет. 

Конференція відбулася під 

патронатом Міністра науки та 

вищої освіти Республіки Польща, 

Сілезького Воєводи, Маршала 

Сілезького воєводства та Мера м. 

Катовіце. 

Учасники конференції 

обговорювали актуальні проблеми 

місця інноваційних та 

інформаційних технологій в соціальному та економічному розвитку 

суспільства; ролі інноваційних технологій у формуванні, розвитку та 

використанні людського капіталу; значення інноваційних та інформаційно-

освітніх технологій у навчально-виховних процесах дошкільної, початкової, 

загальноосвітньої та вищої освіти. 

Особлива увага була приділена питанням модернізації діяльності 

системи неперервної освіти у контексті євро-інтеграційних процесів та 

правовим аспектам розвитку інформаційного суспільства. 

На конференції було представлено результати досліджень к.п.н., доц. 

Горбатюк Л.В., к.ф.-м.н., доц. Кравченко Н.В. «Використання мобільних 

додатків у вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах», к.е.н., 

доц. Несторенко Т.П. «Lifelong Learning in EU and non-EU Countries in the 

Context of the Agenda 2030: an Example of Slovakia and Ukraine» (у 

співавторстві з професором Економічного університету в Братиславі 

В.Гондою, PhD.); ст. викл. Літуса Р.І. «Methodic of the Strength’s 

Development at the Lessons of Physical Culture with Pupils of 15-17 years old 

with the Help of the Strength’s Orientation». 

Польських колег зацікавили дослідження викладачів БДПУ. Була досягнута 

попередня домовленість, що в разі отримання Вищою технічною школою в 

Катовіце фінансування від програми ERASMUS+ декілька викладачів БДПУ 

будуть запрошені прочитати лекції студентам польського вишу.
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НІМЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ОПУБЛІКУВАВ ІНТЕРВ’Ю З 

ПРОФЕСОРОМ І. ЛИМАНОМ 

 

В Лейпцизі (Німеччина) почав видаватись щорічник Лейбніц-Інституту 

досліджень історії та культури Східної Європи (GWZO. Leibniz-

InstitutfürGeschichteundKulturdes östlichenEuropa). 

Вже в першому випуску щорічника опубліковане інтерв’ю з професором 

Бердянського державного педагогічного університету Ігорем Лиманом, який 

у жовтні-грудні 2017 р. проходив у цьому інституті стажування як 

стипендіат DAAD за програмою Research Stays for University Academics and 

Scientists. 
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МІЖНАРОДНА СКАЙП-КОНФЕРЕНЦІЯ З БОЛГАРИСТИКИ 

 

2 травня, коли православна Болгарія святкує день Святого 

рівноапостольного царя Бориса, що хрестив болгар, у дегітальному просторі 

болгаристики відбулася важлива подія. Шуменський університет ім. 

Єпископа Костянтина Преславського та лекторат МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького (м. Мелітополь) стали організаторами міжнародної скап-

конференції «Кирилиця в Європі та в світі – культурне й історичне 

значення». 

Проходила конференція в 

кабінетах Із вивчення мов з 

11.00 до 18.00 з участю десяти 

держав світу – Болгарії, 

України, Італії, Німеччини, 

Сербії, Греції, Чехії, Словакії, 

Молдови, Румунії. БДПУ 

представляли студенти 3-го 

курсу – Марія Кальма (тема 

доповіді: «Кирилиця та 

європейська цівілізація»), Ірина 

Годлевська (тема доповіді: “Азбучна молитва” Костянтина Преславського як 

прославлення писемності Кирила та Мефодія), Аліна Вовк (тема доповіді: 

«Значення деяких букв кирилиці»), Марина Фірсова (тема доповіді: 

«Болгарський культурний вплив у світі»). Наші студенти представили 

доповіді з презентаціями на досить високому професійному рівні та 

продемонстрували дуже добре володіння болгарською мовою. 

Захід був цікавим, пізнавальним і захоплюючим. Болгаристи факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ запросили усіх учасників скап-

конференції взяти участь у міжнародному науково-методичному семінарі з 

болгарської мови, літератури, культури та історії, що відбудеться на 

факультеті 24-25 травня 2018 року. 
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ЗУСТРІЧ З ПАРТНЕРАМИ В БРАТИСЛАВІ 

Наприкінці квітня відбулася зустріч доцента кафедри економіки 

підприємства та економічної теорії к.е.н., доц. Тетяни Петрівни Несторенко 

(гуманітарно-економічний факультет) з керівництвом Вищої школи 

економіки і державного управління в Братиславі – партнером Бердянського 

державного педагогічного університету. 

Під час зустрічі ректор ВШЕДУ в Братиславі проф. Вєра Чібакова та 

перший проректор – проректор з міжнародної діяльності – доц. Станіслав 

Філіп ще раз підкреслили зацікавленість у співпраці з Бердянським 

державним педагогічним університетом. Керівники ВШЕДУ в Братиславі 

висловили надію, що представлений ними проект з реалізації обміну 

студентами та викладачами між нашими університетами отримає 

фінансування на 2019 р. в рамках реалізації програми ERASMUS+. 

Керівництво Вищої школи економіки і державного управління в 

Братиславі запросили Бердянський державний педагогічний університет 

взяти участь в якості співорганізатора Міжнародної наукової конференції 

«Economic and social-focused issues of modern world», проведення якої 

заплановано на жовтень 2018 р. 

Підтвердженням плідної співпраці між БДПУ та ВШЕДУ в Братиславі 

стала участь викладачів ВШЕДУ в Братиславі в ІІ Міжнародній конференції 

«Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» – 

викладач ВШЕДУ в Братиславі Надія Дубровіна, Ph.D., отримала сертифікат 

учасника конференції в БДПУ (на світлині). 

В рамках проведеної зустрічі було досягнуто також домовленість з 

керівником бакалаврських програм Касс бізнес-школи Лондонського 

університету (Велика Британія) Расселом Джерардом, Ph.D. (на світлині), 

про проведення спільних наукових досліджень з науково-педагогічними 

працівниками Бердянського державного педагогічного університету. 

 

  



Міжнародна діяльність БДПУ 

44 

 

 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«Людина в мовному просторі: 

історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» 

 

17-18 травня у Бердянському державному педагогічному університеті 

відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина в 

мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку», 

організатором якої є кафедра іноземних мов і методики викладання 

факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ, а співорганізаторами 

– Маріупольський державний університет, Білоруський інститут 

правознавства (Республіка Білорусь), Muğla Sıtkı Koçman University 

(Республіка Туреччина). 

Учасниками цьогорічної 

конференції стали науковці і 

педагоги з 10 країн світу – це 

Республіка Білорусь, 

Республіка Польща, США, 

Грецька Республіка, 

Аргентинська Республіка, 

Держава Ізраїль, Республіка 

Болгарія, Велика Британія, 

Грузія і, звісно, Україна. 

Географічне розмаїття 

України репрезентоване 

вищими навчальними закладами усіх регіонів, таких як: Національний 

педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Запорізький 

національний університет, Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького, Маріупольський державний 

університет, Харківський національний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН України, Київський національний університет 

ім. Т. Г. Шевченка, Національний медичний університет імені 

О.О. Богомольця, Дніпровський державний технічний університет, 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Сумський національний 

аграрний університет, і Бердянський державний педагогічний університет. 

Також учасником Міжнародної конференції стала педагогічна громада – 

вчителі-методисти, фахівці з іноземної філології різних закладів середньої та 

професійної освіти. Це – Бердянський муніципальний ліцей, Житомирський 

коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка, Миколаївський будівельний 

коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, 
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Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим 

вивченням іноземних мов, Бердянський медичний коледж, Ірпінська 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) ім. З. Алієвої, Волноваська 

загальноосвітня школа, Пологівський колегіум №1, загальноосвітні школи 

№ 13 і 20 м. Бердянська. Загалом кількість учасників конференції налічує 

понад 140 осіб. 

На відкритті конференції з вітальним словом виступили методист 

болгарської мови, відряджена Міністерством освіти і науки Республіки 

Болгарія до Лалка Денчева, які привітали учасників конференції зі святом 

науки та акцентували на важливості міжнародної співпраці у галузі освіти і 

науки. 

Під час пленарного та секційних засідань були представлені та 

обговорені актуальні проблеми навчання іншомовної комунікації, сучасного 

літературознавства, питання синтактики, семантики і прагматики мовних 

одиниць, лексики і фразеології в сучасній парадигмі знань, когнітивних 

аспектів мови та мовлення, дискурсивних парадигм в сучасних 

лінгвістичних дослідженнях, а також важливі проблеми міжкультурної 

комунікації і перекладознавства. 

Цікавою в контексті антропологічних студій людини в мовному просторі 

було відзначено доповідь докторантки Манчестерського університету 

(Велика Британія) Anna Balazs, яка наразі 

проходить практику в Маріуполі на базі 

Маріупольського державного університету, 

досліджуючи, які культурні та урбаністичні 

зміни відбуваються в просторі 

прикордонного індустріального міста та 

його мешканців після 2014 року. 

Тож, консолідація наукової та 

освітянської думки під час проведення 

ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції щодо актуальних проблем 

мовознавства, методики навчання 

іншомовної комунікації та 

літературознавства сприятиме 

міжнародному науково-практичному діалогу 

в напрямку руху до модернізації сучасної 

освіти і науки. 
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У ВРОЦЛАВСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

24-25 травня у Вроцлавському 

університеті (Польща) відбулася щорічна 

Міжнародна наукова конференція «Здоров'я і 

спосіб життя» (WAICHL 2018). Учасники 

конференції, що приїхали з різних країн 

Європи, обговорювали проблеми щодо 

здоров'я та способу життя у розвинутих та 

країнах, що розвиваються, з точки зору 

сталого розвитку. Метою конференції також 

була активізація та інтеграція академічного 

співтовариства, місцевих і регіональних влад 

та представників ділового світу для 

сприяння збалансованому та здоровому 

способу життя. 

Особлива увага учасників конференції 

була приділена медико-правовим і аспекти якості життя літніх людей, 

викликам громадського здоров'я для здорового способу життя, 

впровадженню та моніторингу цілей сталого розвитку, способу життя та 

здоров'я, питанням харчування в сучасному світі, соціально-економічним 

детермінантам способу життя, впливу фізичної активності на здоров'я тощо. 

На конференції було презентовано результати спільного дослідження 

бердянських науковців – к.е.н., доцентів БДПУ Тетяни Несторенко і Олени 

Токаренко, доцента БІГМУ к.е.н. 

Олександра Несторенка – на тему 

«Санаторно-курортний комплекс 

в Україні: базові причини змін». 

Дослідження було присвячено 

визначенню історико-правових 

підстав формування сучасного 

стану санаторно-курортного 

комплексу України. Тетяна 

Несторенко презентувала 

результати спільного 

дослідження в англомовній 

секції. 

З огляду на велику кількість учасників конференції та обмеження часу на 

її проведення частина досліджень (переважно польських учасників) була 

презентована в постеровій секції (на світлині). 

На світлинах: українська делегація з членами оргкомітету конференції, 

моменти з роботи конференції. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МІЖНАРОДНІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ В СЛОВАЧЧИНІ 

 

1-2 червня 2018 р. в Економічному університеті в Братиславі 

(Словаччина) відбулася 17-та Міжнародна конференція Economic, Political 

and Legal Issues of International Relations 2018.   

На конференції, яка зібрала дослідників і науковців з країн Центральної 

та Східної Європи,  обговорювалися проблеми Європейського Союзу та 

європейської інтеграції, міжнародної політики, світової економіки, а також 

сучасні юридичні, культурні та соціальні проблеми міжнародних відносин. 

Жваву дискусію викликали результати дослідження на тему «Вища 

освіта як можливість для розвитку місцевої економіки (Higher Education as 

an Opportunity for the Development of City’s Economy: a Case Study), які 

представила к.е.н., доц. Тетяна Петрівна Несторенко. 

Дослідження було проведене польсько-українським колективом 

науковців (А.Остенда, Т.Несторенко, О.Прокопенко) на матеріалах Вищої 

технічної школи в Катовіце. Авторами планується продовжити визначення 

економічного впливу закладів вищої освіти на локальну економіку вже на 

матеріалах Бердянського державного педагогічного університету. 
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СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ М. САНДОМИР (РЕСПУБЛІКА 

ПОЛЬЩА) 

 

Нещодавно у м. Сандомир (Республіка Польща) відбулось науково-

педагогічне стажування «Заклади вищої освіти як середовище формування 

нового покоління педагогічних працівників», організатором якого виступив 

Гуманітарно-природничий Університет. Стажування проводилось згідно з 

ліцензією університету у сфері післядипломної освіти. 

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні працівники закладів 

вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, 

аспіранти України з Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Житомира, Запоріжжя, 

Бердянська, Мелітополя, Херсону, Кропивницького, Сєвєродонецька, Умані, 

Чернігова. 

Від Бердянського державного педагогічного університету у науково-

педагогічному стажуванні взяла участь кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри математики та методики навчання математики Ганна Лиходєєва з 

тезами у семінарі-тренінгу «Про стан математичної підготовки абітурієнтів – 

майбутніх учителів математики». 

Програма стажування включала в себе ознайомлення з діяльністю 

Університету через офіційний інформаційний портал вишу, роботу над 

науково-методичними доповідями, ознайомлення зі спектром профільних 

спеціальностей у галузі освіта/педагогіка таіндивідуальну роботу 

з навчально-методичними матеріалами. 

Навчальне навантаження стажування становило 3 кредити (108 годин). За 

результатами стажування учасники, які успішно виконали програму, 

отримали сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування, 

що є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій 

установі в країні, яка входить до Європейського Союзу. 
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ГЕНДЕРНИЙ ФОРУМ У АРГЕНТИНІ 

 

Ще 6 років тому, беручи участь у гендерному Міжнародному семінарі 

“Por Una Cultura de Paz: Cómo Suprimir la Violencia Contra las Mujeres” 

(Пуебла, Мексика, 29-30 листопада 2012 р.), професор БДПУ, співробітник 

тоді щойно створеного НДІ Історичної 

урбаністики Ігор Лиман познайомився із 

аргентинською дослідницею і 

активісткою Мартою Міхалек. 

Організуючи в статусі Президентки у 

2018 р. Латиноамериканський форум VI 

Encuentro Latinoamericano de Mujeres 

Universitarias “De Niña a Mujer” (Мар-

дель-Плата, Буенос-Айрес, Аргентина), 

пані Марта звернулась із пропозицією 

підготувати доповідь на українську 

тематику, яка б була заслухана на цьому 

гендерному форумі і супроводжувалась 

презентацією. Тож викладачі БДПУ, 

співробітники НДІ Історичної 

урбаністики Ігор Лиман і Юлія 

Королевська і підготували “La 

participación de las mujeres en la operación antiterrorista en el oriente de Ucrania 

(2014-2018)” (“Участь жінок у антитерористичній операції на сході Україні 

(2014-2018 роки)”). З перекладом іспанською люб’язно допомогла колишня 

студентка БДПУ, а нині – аспірантка Заслуженого Автономного 

Університету Пуебла (Мексика) Ірина Коноваленко. 

Днями ж поштою з Аргентини від організаторів із вдячністю були 

отримані сертифікати участі і авторська картина аргентинської художниці 

Ліліан Хуссонморель (Lilian Hussonmorel). 

Нагадаймо, що наразі НДІ Історичної урбаністики БДПУ спільно з 

Інститутом соціальних і гуманітарних наук “Альфонсо Велес Плієго” 

Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) готують інший 

гендерний форум – Сьомий Міжнародний Симпозіум з 

Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті “Gender and 

(dis)memory” (Пуебла, Мексика, 18-19 жовтня 2018 р.), до постерної участі в 

якому запрошуються наші викладачі, аспіранти і  докторанти) (http://ri-

urbanhistory.org.ua/projects/9-news/608-mizhnarodnij-simpozium-u-meksitsi-

gender-and-dis-memory-zaproshuemo-do-uchasti ) 
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ПЕРСПЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ 

 

Із 19 по 26 вересня ц. р. в межах угоди про співробітництво між 

Бердянським державним педагогічним університетом та Вищою технічною 

школою у м. Катовіце. (республіка Польща) викладачі нашого вишу 

завершили науково-педагогічне стажування та взяли участь у роботі 

міжнародної конференції «Інформаційні та інноваційні технології в ХХI 

столітті». 

Під час проведення конференції було представлено доповіді викладачів 

БДПУ: к.е.н., доц. Несторенко Т. П. та к.п.н., доц. Третяк О. В. 

Наступним етапом стажування 

було ознайомлення з побудовою 

навчально-виховного процесу у 

Вищій технічній школі м. Катовіце. 

Викладачі знайомилися з 

особливостями застосування 

інноваційних та інформаційних 

технологій; з методикою проведення 

вебінарів, воркшопів; з методикою 

проведення майстер-класів, як однією 

із форм роботи зі студентами; з 

використанням новітніх технологій в системі оцінювання та контролю 

успішності навчання студентів. 

Цікавим було те, що результати самостійної проектної роботи студентів 

було представлено у вигляді тематичних виставок на території вищої 

технічної школи. Роботи студентів відзначались креативністю, 

нестандартністю вирішення навчальних завдань, що вражало взагалі  та 

сприяло розвитку фахової 

компетентності студентів зокрема. 

Учасники стажування 

ознайомились із науковими 

доробками викладачів вишу. У 

межах співпраці польські колеги 

запропонували нашим викладачам 

взяти участь у проведенні спільних 

наукових досліджень та 

оприлюдненні результатів цієї 

роботи у журналі «Зошити наукові», 

який включено до науково-метричної бази Index Copernicus. 

В актовій залі була проведена зустріч із студентами, які відповіли на 

численні запитання учасників стажування щодо організації студентського 

самоврядування, проведення дозвілля, працевлаштування студентів-

випускників. 

У межах практичної частини стажування було проведено презентацію 

університету з метою ознайомлення з матеріально-технічною базою Вищої 
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технічної школи м. Катовіце, яка вразила 

учасників високим рівнем матеріально-

технічного забезпечення навчального 

процесу, креативним підходом до набуття 

практичних навичок студентів. 

Науково-освітня програма стажування 

включала також ознайомлення із 

Вроцлавським університетом. Викладачі 

відвідали музей університету, де 

ознайомилися з історією виникнення та 

розвитком освітньої діяльності цього 

вишу. Крім того, було розкрито структуру 

університету, напрямки підготовки та 

засади отримання наукових ступенів у 

Польщі. 

Перспективами подальшої співпраці 

між вишами є залучення до реалізації 

спільних наукових проектів представників університетів інших країн 

Євросоюзу. 

Одним із подальших кроків співробітництва виокремлено презентації 

результатів спільних наукових досліджень у виданнях, які індексуються у 

базах даних «Web of Science» та «Scopus». 
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СПРОБУЄМО БУТИ ДРУЗЯМІ: УКРАЇНА – ПОЛЬЩА 

 

Із 24 вересня по 1 жовтня ц. р. студентка 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Наталя Рибнікова брала участь в міжнародному проекті 

«Let's Be Friends (м. Поронін, 

Польща, гори Татри), 

організаторами якого 

виступили Львівська міська 

молодіжна організація 

«Інститут українських 

студій». 

Основними цілями проекту 

були промоція активної участі 

молоді в суспільному житті, 

розвиток особистих якостей 

молодих людей, інтеграція незрячої молоді у суспільство, розвиток дружніх 

відносин між Україною та Польщею. 

Проект об'єднав 20 учасників з Польщі та України, більшість з яких мала 

проблеми з зором. Головним завданням для учасників була активна участь у 

заході, допомога з супроводом людей, що мають вади зору, а також переклад 

у разі необхідності. 

Навчання в рамках проекту здійснювалося англійською мовою. Для 

учасників були проведені тренінги, спрямовані на розвиток імпровізаційних 

якостей та фільмостворення; 

після чого учасники апробували 

свою майстерність у школі м. 

Закопане. 

Дякуємо організаторам 

проекту за можливість 

отримати нові знання, 

натхнення і досвід, який 

обов’язково будемо 

практикувати у навчальній і 

майбутній професійній 

діяльності. 

 

  

http://bdpu.org/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-social-pedagogy/composition-kaf-social-pedagogy/popova/
http://bdpu.org/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-social-pedagogy/composition-kaf-social-pedagogy/popova/
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РАЗОМ ІЗ ВІДОМИМИ НАУКОВЦЯМИ З УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

 

Доцент кафедри історії та філософії гуманітарно-економічного 

факультету БДПУ Юрій Федорик 24-27 вересня ц. р. брав участь у Конгресі 

ініціатив Східної Європи (КІСЄ), який відбувається щороку в польському 

місті Любліні і є місцем зустрічі тисяч експертів, фахівців, які діляться 

практичним досвідом транскордонного і міжнародного співробітництва 

країн Східної Європи, є платформою для діалогу наукового, культурного та 

освітнього середовища, представників мас-медіа, державної влади Польщі та 

сусідніх країн, представників місцевого самоврядування, бізнесу і 

промисловців цієї частини Європи. 

КІСЄ проходив під почесним патронатом Єврокомісії та за сприянням 

Міністерства іноземних справ Республіки Польща. В рамах Конгресу 

передбачалася робота різних ліній: «Регіональне партнерство», «Місцева 

демократія», «Наука та освіта», «Туризм», «Культура» «Політика та 

безпека», «Спадщина і поєднання» тощо, які поділялися в свою чергу на 

велику кількість панельних секцій. Учасником лінії «Політика та безпека» та 

секції «Німеччина-Польща-Росія Путіна 4.0: (гео)політика і безпека» разом 

із відомими науковцями з України та Польщі став і гість з Бердянська, який 

виступив із доповіддю: 

«Російсько-український 

конфлікт: погляд з 

Бердянська». 

Після проведення 

панельної секції 

відбулася жвава 

дискусія за участю 

аудиторії. Слід 

зазначити, що робота 

секції стала можливою 

завдяки патронату 

Фонду ім. Конрада 

Аденауера в Польщі, Інституту політичних наук і міжнародних справ 

Католицького люблінського університету ім. Іоанна Павла ІІ, 

Східноєвропейської мережі університетів Католицького люблінського 

університету, Товариства науки і культури «Лібра». 
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СИМПОЗІУМ У МЕКСИЦІ “GENDER AND (DIS)MEMORY” 

 

18-19 жовтня 2018 р. у м. Пуебла (Мексика) пройшов 

Сьомий Міжнародний Симпозіум з Мультидисциплінарного Вивчення 

Пам’яті "Gender and (dis)memory". 

Співорганізаторами симпозіуму традиційно стали Інститут соціальних і 

гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного 

Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної 

урбаністики БДПУ. 

Від БДПУ постерну участь у симпозіумі взяли Вікторія Константінова, 

Ігор Лиман, Юлія Королевська, Марина Антощак, Аліна Шостак і Ольга 

Коваль. 

Мексиканська сторона в особі доктора Вікторії Перес вже надіслала до 

Бердянська сертифікати організаторів і учасників. 

Програму, постери та сертифікати українських учасників симпозіуму 

можна побачити тут:http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/633-

somij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-

gender-and-dis-memory. 

 

 

  

http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/189-pershij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-primer-simposio-internacional-multidisciplinario-de-estudios-sobre-la-memoria-puebla-meksika-22-23-11-2012
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/189-pershij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-primer-simposio-internacional-multidisciplinario-de-estudios-sobre-la-memoria-puebla-meksika-22-23-11-2012
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/196-spilni-proekti-z-institutom-sotsialnikh-i-gumanitarnikh-nauk-alfonso-veles-pliego
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/196-spilni-proekti-z-institutom-sotsialnikh-i-gumanitarnikh-nauk-alfonso-veles-pliego
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/196-spilni-proekti-z-institutom-sotsialnikh-i-gumanitarnikh-nauk-alfonso-veles-pliego
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/633-somij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-gender-and-dis-memory
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/633-somij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-gender-and-dis-memory
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/633-somij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-gender-and-dis-memory
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ПОЛЬЩА ТА СЛОВАЧЧИНА ВІДКРИВАЮТЬ НОВІ НАУКОВІ 

МОЖЛИВОСТІ 

 

Дуже плідною виявилося перебування представників нашого 

університету у Польщі та Словаччині. 

23 жовтня в місті Катовіце 

(Польща) на базі Вищої технічної 

школи відбувся науково-

методичний семінар "Інтеграція 

науки і практики в системі освіти 

країн ЄС", в якому брали участь 26 

викладачів і студентів із більш як 

20 закладів освіти України, 

Польщі, Словаччини. 

 Представниками від нашого 

університету були:  к. е. н., доцент 

кафедри економіки, 

підприємництва та фінансів Несторенко Т. П., к. пед .н., доценти кафедри 

комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Алєксєєва 

Г. М., Горбатюк Л. В., к. ф-м .н., доцент кафедри комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й інформатики Кравченко Н. В. 

Учасникам семінару вручив сертифікати декан факультету архітектури, 

будівництва та дизайну Вищої технічної школи Олександр Остенда. 

Цікавими та багато інформаційними виступами відзначилися наші колеги 

та студенти і 24-25 жовтня на Міжнародній конференції «Економічні та 

соціально-орієнтовані питання сучасного світу» у Вищій школі економіки і 

менеджменту суспільного управління в Братиславі (Словаччина), яка була 

організована спільно з Бердянським державним педагогічним університетом, 

Донбаським державним педагогічним університетом, Інститутом 

дослідження просторового розвитку, Вищою технічною школою в Катовіце, 

Національним університетом цивільного захисту України та 

Центральноукраїнським 

державним педагогічним 

університетом ім. Володимира 

Винниченка. Працювали такі 

секції: «Сучасні проблеми 

економічного розвитку країни, 

регіону, міста, підприємства»;. 

«Регіональні та локальні 

проблеми соціального 

розвитку суспільства»; 

«Гуманітарні питання 

розвитку сучасного 

суспільства». 

Результати досліджень будуть опубліковані у рецензованому збірнику 
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матеріалів конференції (електронна версія на сайті Вищої школи економіки і 

менеджменту суспільного управління в Братиславі.). Збірнику матеріалів 

конференції буде присвоєно ISBN словацького видавництва.  

Учасники конференції (науковці, викладачі, студенти, фахівці з 

економічних, освітніх та гуманітарних питань розвитку суспільства) мали 

можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на 

пленарному засіданні та в секціях, а також брали участь в дискусіях та 

майстер-класах. 

Учасники конференції висловлюють велику подяку організаторам цих 

міжнародних наукових заходів, які відкривають нові можливості для наших 

викладачів та студентів щодо євроінтеграції України до ЕС! 
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У РАМКАХ СПІВПРАЦІ МІЖ БДПУ ТА VSEMVS 

 

Бердянський державний педагогічний 

університет вже декілька років співпрацює з 

Вищою школою економіки і менеджменту 

суспільного управління в Братиславі 

(VSEMvs). В цьому році на запрошення 

VSEMvs участь в Тижні науки, що 

проводився в словацькому виші, взяла 

доцент кафедри економіки, підприємництва і 

фінансів к. е. н. Тетяна Несторенко. 

Тиждень науки традиційно оголошується 

та організовується Міністерством освіти, 

науки, досліджень та спорту Словацької 

Республіки спільно з Центром науково-

технічної інформації Словацької Республіки, 

Національним центром популяризації науки і 

техніки в суспільстві. Мета Тижня науки 

полягала у покращенні сприйняття науки та техніки в осмисленні 

суспільства в цілому, популяризації та презентації їх, стимулювання 

інтересу молодих людей до вивчення наукових та технічних дисциплін, 

інформування громадськості про науку та технології та необхідність 

сприяння розвитку науки та технологій, які є основою економічного та 

соціального прогресу та допомагають вирішувати глобальні проблеми. 

В рамках Тижня науки у Вищій школі економіки і менеджменту 

суспільного управління в Братиславі відбулася Міжнародна конференція 

Youth Startup Support, участь в якій взяли бізнесмени й науковці з багатьох 

країн Європи, Азії та Африки, зокрема Великої Британії, В’єтнаму, Кенії, 

Китаю, Косово, Литви, Сирії, Туреччини, Угорщини, України, Чехії. 

Учасники ділилися досвідом щодо підтримки молодих підприємців, 

обговорювали проблеми та обмеження на шляху стимулювання 

започаткування та розвитку бізнесу молоддю. 

Т. П. Несторенко запропонувала учасникам конференції звернути увагу 

на такий інструмент розвитку підприємницьких здібностей молоді, як 

академічний бізнес-інкубатор. 

Участь у міжнародних конференціях дозволяє не тільки ознайомитися з 

науковими розробками колег з інших країн та представити результати 

власних досліджень, але й оговорити можливості співпраці між вишами з 

різних країн. На конференції Youth Startup Support була досягнута попередня 

домовленість про реалізацію спільних проектів між Бердянським державним 

педагогічним університетом та Mykolas Romeris University й Литовським 

інститутом аграрної економіки (м. Вільнюс, Литва). 
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ВГЛИБЛЮЮЧИСЬ У ПРОЦЕСИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ… 

 

Із 11 по 17 листопада ц. р. в Університеті імені 

Маса́рика (чеськ. Masarykova univerzita), вищому навчальному закладі, 

заснованому в 1919 році, 

розташованому в чеському 

місті Брно (університет названо на 

честь Томаша Масарика, видатного 

чеського державного діяча і першого 

президентаЧехословаччини, це – 

другий за кількістю студентів 

університет в Чеській Республіці) 

проходив педагогічний форум 

«ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ. 

ПРОЦЕСИ ІНКЛЮЗІЇ В 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ». 

В цьому проекті, який організувала й провела кафедра соціальної 

педагогіки педагогічного факультету цього університету, активну участь 

брала й перший проректор БДПУ, професор Ольга Гуренко (див. світлини). 

Вражала різноманітність тем і воркшопів: «Університет ХХІ століття vs 

вигляд сучасного університету», «Ставлення до іншості в університетському 

середовищі», «Студентське самоврядування як частина процесу інклюзії» та 

багато інших. 

Ольга Іванівна, як один із відомих вчених у сфері інклюзивної освіти, 

безумовно, поділиться знаннями, почерпнутими в згаданому проекті, із 

своїми університетськими соратниками. 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
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ЗА ДОСВІДОМ – ДО ПОЛЬЩІ 

 

Завдяки роботі польської некомерційної громадської організації «Центр 

співпраці молоді» реалізується проект «Study visit in Gdynia», який є 

відповіддю на суспільно-політичну ситуацію у посткомуністичних країнах 

Східної Європи. У країнах, які долають проблеми, з котрими колись після 

політичних трансформацій зіткнулась й Польща. Мета проекту – підтримка 

розвитку інститутів демократичної держави і росту громадянської 

активності в Україні, Білорусі та Молдові. 

Під час візиту учасники з цих 

країн мали можливість 

ознайомитися з особливостями 

децентралізації в Польщі та зі 

статистичними даними, які 

показують спроможність цієї 

реформи; познайомились з 

діяльністю суспільних 

організацій, державних закладів, 

університетів Гдині, Сопота та 

Гданська; зустрілись із 

представниками влади та ЗМІ; на конкретних прикладах дізнались, як 

інтереси малих ініціативних груп можуть переростати у великі проекти; 

отримали задоволення від воркшопу, присвяченого проектному 

менеджменту і пошуку інспірації для своєї діяльності. 

І, звичайно, велику 

вдячність учасники 

проекту висловлювали 

організаторам за 

насичену культурну 

програму, яка ближче 

познайомила їх зі світом 

польських традицій і 

культури. 

Серед представників з 

України був доцент 

кафедри професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій Бердянського державного педагогічного 

університету Павло Буянов. 
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СЕРЕД ЗАПРОШЕНИХ ЕКСПЕРТІВ 

 

У столичному Києві, в Міжнародному конгрес-центрі «Український дім» 

7-8 грудня ц. р. з ініціативи Інституту міжнародних досліджень підручників 

ім. Георга Еккерта (Німеччина) та Всеукраїнської Асоціації викладачів 

історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» 

(Україна) відбулася міжнародна  конференція  

на тему: «Громадянське суспільство у часи 

збройного конфлікту». 

Які виклики створює війна для 

громадянського суспільства; яку роль відіграє 

історична та громадянська освіта у 

суспільному житті в часи  протистояння; яким 

є образ Іншого у шкільних підручниках 

України та інших країн світу?; «Заморожені» 

конфлікти пострадянського простору на 

сторінках шкільних підручників – такі 

питання обговорювалися та дискутувалися в 

ході конференції науковці з Німеччини, 

Вірменії, Росії, Молдови, Грузії та України. 

  Серед запрошених експертів від України в конференції взяв участь 

професор кафедри правознавства гуманітарно-економічного факультету 

БДПУ Костянтин Баханов. 
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ІЗ ДНЯ ФІНСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

15 березня ц. р. у Києві проходив День фінської освіти. Це офіційний 

старт і презентація проекту «Навчаємося разом», що передбачає підтримку 

фінськими експертами реформи шкільної освіти в Україні. 

У відкритті проекту взяли участь: Міністр освіти і науки України Лілія 

Гриневич, Генеральний директор Фінської національної агенції з освіти 

Оллі-Пекка Хайнонен, Посол Фінляндії 

в Україні Юха Віртанен, керівник 

сектору співробітництва 

Представництва Європейського Союзу в 

Україні Стефан Шленінг, вчителі та 

викладачі з усієї України, модератор 

заходу – куратор соціальної ініціативи 

«Право на освіту» Наталія Мосейчук. 

Лілія Гриневич на відкритті проекту, 

зокрема, зазначила: “В першу чергу, нас 

об’єднують з фінською освітою 

цінності. Ми хочемо і вже поклали в 

основу реформи інтерес і підтримку 

кожної дитини. Ми виходимо з того, що 

кожна дитина має почуття гідності, має 

потенціал, який можна розвивати. І ми 

маємо знайти спосіб, щоб підтримати 

кожну дитину… Наші колеги, фінські 

експерти, об’єднані з нами цією метою”. 

У роботу проекту 

включено факультет психолого-

педагогічної освіти та мистецтв БДПУ 

(декан – професор Людмила Коваль), 

викладачі якого вже брали участь у численних тренінгах, курсах з проблеми 

підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах НУШ. Вже 

неодноразово піднімалося питання процесу модернізації професійної 

підготовки майбутнього першого вчителя в ЗВО, проте горизонтальна 

траєкторія підготовки вчителів дещо виключала цей аспект. Відповідно в 

рамках цього проекту будуть задіяні численні ЗВО за підтримки фінських 

колег, які працюватимуть та координуватимуть зусилля з вище окресленої 

підготовки. 

На презентацію проекту були запрошені керівники численних міських 

відділів освіти та завідувачі кафедр початкової освіти ЗВО 

(завідувач кафедри початкової освіти ФППОМ – професор Алла 

Крамаренко).  

У цілому проект спрямовано на підвищення якості освіти та суспільне 

сприйняття української освіти. Планується спільна розробка нової 

комунікаційної стратегії МОН щодо підвищення обізнаності широкого 

http://bdpu.org/faculties/fppom/
http://bdpu.org/faculties/fppom/
http://bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/composition-kaf-poch-osvity/koval/
http://bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/
http://http/bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/composition-kaf-poch-osvity/kramarenko/
http://http/bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/composition-kaf-poch-osvity/kramarenko/
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загалу щодо концепції Нової української школи. Також буде надано 

підтримку в розробці сучасних навчальних матеріалів, в тому числі для 

учнів з особливими потребами. 

В рамках Дня фінської освіти відбулась виставка сучасного шкільного 

обладнання. 

Наступним етапом проекту є робота над розробками програм з методик 

навчання предметів відповідно до вимог НУШ. 
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КОРИСТЬ І ПРИНАДИ ЗАКОРДОННОГО СТАЖУВАННЯ 

 

Із 17 по 22 березня ц. р. доцент кафедри 

історії та філософії Олена Авдєєва мала 

нагоду провести час із користю у 

закордонному стажуванні «Проектний підхід 

в діяльності сучасного закладу освіти: вплив 

співпраці з бізнесом на розвиток економіки» 

(Польща-Словаччина-Угорщина). 

16 учасників у ході насиченої навчальної 

програми мали змогу відвідати Академію 

Ignatianum у Кракові, де відбулися зустрічі із 

віце-ректором закладу Prof., Dr. hab. Артуром 

Волеком, фахівцем проектного офісу з питань 

реалізації міжнародних проектів Сташиком 

Алвасяк та представником реального бізнесу 

Станіславом Іваном. В перший день програми 

учасники попрацювали також і з питаннями чи не найважливішими для 

реалізації проектів – де шукати партнерів, де шукати конкурси та як 

готуватися до роботи в міжнародних проектах. Згодом відбувся візит до 

Європейського університету у Кракові – приватного навчального закладу, 

що входить до консорціуму з 17 закладів освіти та має понад 20 програм 

післядипломної освіти в різних напрямках, окрім того, що готує бакалаврів 

та мігістрів. Він почав заробляти на власній діяльності через організацію 

додаткових курсів, тренінгових програм, воркшопів, залучив до співпраці 

бізнес тощо. Як вибудувати свій маркетинг на ринку освітніх послуг – про 

це розповіла керівниця напрямку післядипломної освіти Анна Колодзінска-

Олексій. 

20 березня робота 

продовжилась вже на 

території Словаччини. 

Ректор Теологічного 

інституту Католицького 

університету в 

Ружомберку doc. ThDr. 

Петер Майда, PhD. 

привітав групу у 

приміщенні одного з 

найстаріших 

університетів Соваччини 

на Спішській Капітулі, де 

з XII століття тісно перплітаються релігія та наука. Таємничі мури, 

старовинні стіни костьолів, базилік та соборів довкола створили неймовірну 

атмосферу. 

Професори університету PhDr. Зузанна Будайова та doc. PhDr. Янка 
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Бирсова поділилися досвідом реалізації проектів, котрі стосуються 

проблематики, найбільш актуальної для їх країни – роботи з ромським 

населенням та соціальної праці в широкому її розумінні. А Ks. Prof Амантіус 

Акімяк розповів про можливості публікацій в міжнародних виданнях 

наукових праць в Словаччині, Великобританії, Швейцарії та інших 

партнерських наукових виданнях. 

В останній день програми стажування було відвідано Університет 

Реформаторів ім. Кароля Гашпара в Будапешті. Керівник відділу 

міжнародної співпраці Джуля Симеги розповів про специфіку навчального 

закладу, про подані нещодавно проекти до фондів ЄС та про можливі 

варіанти подальшої співпраці. 

Значним здобутком стало вручення Сертифікату про академічну 

мобільність викладача Олені Авдєєвій із зарахуванням літнього семестру 

2018-19 у Теологічному інституті Католицького університету у Ружомберку 

(Словаччина). 

Краків, Левоча, Будапешт — міста, в яких вдалося не лише повчитися та 

поспілкуватися з цікавими людьми, але й вдихнути історію та отримати 

позитивний заряд енергії для втілення майбутніх проектів! 
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НАШ ГІСТЬ – АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРАВНИК 

 

Впродовж двох тижнів травня ц.р. в БДПУ тривав візит американського 

правника із штату Флорида Гарі Ізраеля. 

Відомий експерт із питань сімейного права США,  пан Ізраель прочитав 

цикл лекцій студентам-правникам  та студентам –історикам гуманітарно-

економічного факультету. Він прийняв участь у Фестивалі Науки в БДПУ , 

став активним учасником міжнародної науково-практичної конференції 

«Азовські правові читання – 2018», яку проводила кафедра правознавства. 

Дуже цікаві та пізнавальні лекціїї, не стандартна форма проведення 

занять, відкрите спілкування, присутність практично на всіх заходах, що 

проходили на факультеті та в університеті. Він всім цікавився, йому 

сподобався наш освітній заклад, наше місто, море. 

Вважаємо позитивною таку практику, як запрошення іноземних фахівців 

для читання лекцій студентам-правникам. Це обмін не тільки юридичною 

інформацією, а й знайомство з культурою, ментальністю, історією іншої 

країни. 
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І ЗНОВУ – ІНОЗЕМНИЙ ГІСТЬ! 

 

Учора, 10 вересня, до БДПУ завітав гість із Польщі – доктор Томаш 

Шишляк – працівник інституту міжнародних відносин, факультету 

суспільних наук Вроцлавського університету. Метою його візиту є пошук 

можливої співпраці та векторів співробітництва між гуманітарно-

економічним факультетом БДПУ та факультетом суспільних наук 

Вроцлавського університету. 

У рамках приїзду доктор Шишляк провів відкриту лекцію для студентів-

істориків на тему “Національні меншини та етнічні групи Польщі». Ця тема 

є досить актуальною в контексті сучасних релігійно-національних відносин 

в Україні, тому зустріч викликала велике зацікавлення та обговорення з боку 

усіх присутніх. 
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СЛУХАЄМО ЛЕКЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ЮРИСТА 

 

Із 24 вересня по 6 жовтня у стінах нашого 

університету з академічним візитом перебуває 

американський юрист, колишній партнер 

юридичної фірми «Мейєр Браун» Томас 

Джершільд. Пан Джершільд приїхав до нас з 

міста Чикаго та наразі викладає курс лекцій з 

американського конституційного та 

корпоративного права. Пари з американським 

фахівцем є цікавими, змістовними, ґрунтуються 

не лише на теоретичних положеннях, а й на 

величезному практичному досвіду закордонного 

юриста. 

Приємно відзначити що студенти 

гуманітарно-економічного факультету 

демонстрували глибокі знання відповідних 

галузей українського права, практичні навички з порівняльного 

правознавства, а також достатній рівень володіння англійською мовою. 

Керівництво 

університету, викладачі та 

студентство 

продемонстрували 

іноземному гостю 

справжню українську 

гостинність, наукову 

зацікавленість та щире 

бажання розвивати 

двосторонні академічні 

зв’язки в майбутньому. 
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UPGRADING TEACHING SKILLS 

 

Важливість професійного самовдосконалення та розвитку є річчю perse, 

беззаперечною та безапеляційною, для всіх представників вчительської 

спільноти. І цей процес розпочинається вже зі студентських років. 

24-25 жовтня на базі факультету філології та соціальних комунікацій 

БДПУ пройшов тренінг із методики викладання англійської мови, як 

іноземної, для студентів спеціальності «Середня освіта. Мова та література 

(англійська мова)». Захід відбувся у межах роботи Школи молодого вчителя 

і був організований за ініціативи декана факультету філології та соціальних 

комунікацій, професора  Ірини Глазкової та доцента кафедри іноземних мов 

і методики викладання Тетяни 

Розумної у співпраці з 

Регіональним відділенням з 

питань викладання англійської 

мови 

(RegionalEnglishLanguageOffice) 

та Посольством США в Україні 

(U.S. EmbassyKyiv). 

Запрошеним тренером 

виступив Nicholas C. C. Gordon 

(EnglishLanguageFellowattheNatio

nalUniversityofKyiv-

MohylaAcademyinKyiv, Ukraine), який представив насичену програму 

воркшопу.   

Впродовж двох днів учасники тренінгу мали змогу дізнатися про 

інноваційні методи та ефективні технології у викладанні англійської мови 

для EFL груп. Зокрема, як налаштувати групу на співпрацю, як подолати 

бар’єри у спілкуванні іноземної мовою через ігрові форми активності, як 

розвивати мовленнєві навички учнів при читанні та аудіюванні, як 

ефективно розширити та закріпити словниковий запас учнів, як успішно 

пройти етап speaking під час складання TOEFL тощо. 

Проведення подібних професійно-зорієнтованих заходів сприяє 

популяризації праці вчителя іноземної мови серед сучасного студентства, 

розвитку професійних навичок майбутніх фахівців-германістів. 

Після заходу студенти поділилися своїми враженнями від тренінгу. 

Марія Кальма, студентка 4 курсу: 

«Як захоплююче й цікаво проходять заняття зі справжнім носієм 

англійської мови! Два дні поспіль Ніколас Гордон проводив тренінги для 

нас, студентів-германістів факультету філології і соціальних комунікацій, з 

методики викладання англійської мови за чотирма видами мовленнєвої 

діяльності – говоріння, письмо, читання та аудіювання. Ми мали змогу 

оволодіти сучасними ефективними інтерактивними прийомами вивчення 

іноземних мов. Дякуємо тренеру за цікавий професійний тренінг!» 

Володимир Татарин, студент 3 курсу: 
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«Тренінги – це завжди море емоцій, а коли їх проводять справжні 

професіонали – це стає стилем життя. Цього разу хвилю натхнення та 

досвіду ми отримали від американського коуча Ніколаса Гордона. Ми не 

лише відточували Speaking, Reading, Writing, Listening, а й отримали корисні 

поради для майбутнього вчителя, навчилися дієвим методам 

запам’ятовування слів, організації роботи в класі. За два дні спілкування ми 

разом переконалися, що вивчати та викладати мови – легко, треба лишень 

знати шлях. Отож, ще один додався до нашого арсеналу!» 

Крім проведення тренінгу для студентів ФФСК Ніколас Гордон відвідав 

заняття з учасниками програми малих стипендій з вивчення англійської 

мови «English Access Microscholarship Program», що впроваджується у стінах 

нашого університету. Під час зустрічі з дітьми американський тренер провів 

вправи на подолання у них бар’єрів у комунікації та вільному спілкуванні 

англійською мовою. 

Колектив кафедри іноземних мов і методики викладання висловлює 

щиру подяку команді RELO в Україні в особі Джона Сілвера, Лілії Шило та 

Ніколаса Гордона за можливість професійного вдосконалення студентів-

германістів. 
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ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВОЛОНТЕРКОЮ ІЗ США 

 

3 квітня в 304 аудиторії 5б корпусу БДПУ відбулося засідання мовного 

гуртка з англійської мови зі студентами перших-третіх курсів факультету 

філології та соціальних комунікацій. Філологи спеціальностей: мова і 

література (англійська) та германські мови та літератури (переклад включно) 

практикували мовні навички з англійської мови. Захід провела кандидат 

філологічних наук, доцент Богдана Салюк разом з волонтером із США Лією 

Харсенберг. 

Після знайомства і привітання з закордонною гостею, учасники поринули 

у розмовні ігри англійською мовою. Кожен гравець витягував карту і 

називав синонім до написаного слова, а також висловлював свої враження і 

асоціації щодо нього. Дана гра є чудовим способом для поглибленого і 

удосконаленого вивчення англійської мови. 

Захід закінчився палким захопленням студентів до вивчення англійської 

та зацікавленням до подальшого її вдосконалення. Викладач кафедри 

іноземних мов і методики викладання Богдана Салюк запросила волонтерку 

відвідати БДПУ ще раз. 

 

  

http://bdpu.org/
http://bdpu.org/timetable-ffsk/
http://bdpu.org/timetable-ffsk/
http://bdpu.org/faculties/ffsk/structure-ffsk/kaf-in-mov/composition-kaf-in-mov/salyuk/
http://bdpu.org/faculties/ffsk/structure-ffsk/kaf-in-mov/composition-kaf-in-mov/salyuk/
http://bdpu.org/faculties/ffsk/structure-ffsk/kaf-in-mov/
http://bdpu.org/faculties/ffsk/structure-ffsk/kaf-in-mov/
http://bdpu.org/faculties/ffsk/structure-ffsk/kaf-in-mov/composition-kaf-in-mov/salyuk/
http://bdpu.org/
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КОРДОНИ ПОДОЛАНО! 

 

Якщо ви маєте ціль – вас не зупинити. Навіть якщо життя каже «ні» – 

продовжуєте йти й долати перешкоди. А коли нарешті досягаєте своєї мети, 

з полегшенням зітхаєте та насолоджуєтеся результатами. Так коротко можна 

описати мій шлях до мрії та моє 

незабутнє літо 2018 року. 

Будучи тоді ще студенткою 3 курсу 

Бердянського державного педагогічного 

університету, моє серце запалилося 

бажанням нарешті дізнатися, що ж таке 

«американська мрія» і з головою 

поринути у той ідеальний світ, що 

майорить на екранах наших телевізорів. 

Так-так – вам не привиділося. Цього літа 

саме США стали грандіозним відкриттям 

і подією для мене. 

Як філологу (бо навчаюсь я на 

факультеті філології та соціальних 

комунікацій) мені було неймовірно 

цікаво спробувати свої сили у 

спілкуванні з носіями мови, та й сама 

перспектива практичного застосування і 

вдосконалення знань з англійської здавалася надзвичайно привабливою. Тож 

маючи бажання, знання та можливість, надану програмою Work and Travel й 

факультетом філології та соціальних комунікацій, я наважилася і вже за 

кілька місяців опинилася у вирі американського життя. Нові місця, культура 

й традиції, мова – усе викликало захват. Важко було повірити, що ти дійсно 

тут і зараз і що немає ніяких кордонів. Ти молодий і амбіційний; ти хочеш 

вчитися і розвиватися; пізнавати світ і заводити нові знайомства. Ти можеш 

усе! 

Мабуть, не вистачить слів описати ті враження та емоції, що я отримала. 

Чого лишень коштує поїздка до Нью Йорку чи Вашингтону. А про емоції від 

Ніагарського водоспаду годі й казати! Навіть найзвичайнісінькі робочі будні 

були для мене особливими, бо нові друзі ні на хвилину не дозволяли мені 

сумувати. Я отримала надзвичайний досвід, зросла як особистість і 

спеціаліст, розширила межі свого кругозору, подолала мовні й політичні 

бар’єри і це ще далеко не все… 

Мрійте, зазирайте за обрії, розвивайтеся, а студентські роки й наш 

університет допоможуть вам у цьому. 

Не зволікайте – долайте кордони! 
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ВРАЖАЮЧИЙ MINI-C.A.S.T.L.E. CAMP 2018 

 

Командна робота, дружні відносини, справжні професіонали, море 

емоцій та цілковите занурення в англійську мову і культуру. Мабуть, і не 

вистачить слів, аби змалювати теплу атмосферу Mini-C.A.S.T.L.E. Camp 

2018! 

З 22 по 25 листопада мені випала нагода взяти участь у мовному таборі, 

що проходив у Львові під егідою волонтерів Корпусу Миру США в Україні, 

Львівського обласного молодіжного центру та ініціативної групи “What’s 

up?”. Усі вони – викладачі, студенти та просто товариські люди, які охоче 

прагнуть поділитися своїм досвідом, знаннями і талантами. 

Участь у цьому проекті передбачала конкурсний відбір охочих віком від 

16 до 24 років зі всієї України! Метою табору було вдосконалення навичок 

спілкування, читання та письма англійською мовою за допомогою 

різноманітних уроків та заходів. 

Katherine Fitch – головне джерело натхнення та енергії кемпу, яка під час 

перерв своїми піснями під укулеле, веселими жартами і танцями викликала 

добру посмішку та захоплення у кожного, без винятку, кемпера. Не менш 

захоплюючими та креативними співдиректорами є Scott Carpenter та Василь 

Шатрук – особистості, які завжди раді були прийти на допомогу та 

розібратися з організаторськими питаннями. Керівники проекту створили та 

підтримували неформальну атмосферу спілкування, яка допомагала 

розслабитися та відчувати підтримку один одного. 

Castle Camp – це особливе середовище, в якому молоде покоління, 

удосконалюючи свою англійську мову, перетворюється на групу справжніх 

друзів та рішучих лідерів. Це той досвід, що змушує відчути себе 
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закордоном в якійсь відділеній англомовній державі, адже перше правило – 

говори лише англійською, а якщо ні – отримуй “Punishment!” 

Щодня ми мали майстер-класи різної тематики (дебати, ERASMUS, 

публічні виступи, подорожі, створення проектів, написання творів, 

малювання карти, DIY і т.д.), групові заняття, веселі енерджайзери, ігри та 

вечірні командні змагання. Кожного ранку нам оголошували спеціальну 

тему, завдання та цілі, а також спонтанні челленджі з лімітованим часом для 

підготовки, що підсилювали командний дух та креативність. 

У нашій команді під назвою “Teeny-Tiny Shreks” зібралися всі музиканти 

з кемпу, а очолювали її американка Kasey Lee та українка Олександра Кіш. 

Завдяки їм ми продовжували говорити англійською навіть по завершенні 

всієї роботи і під час повернення додому. 

Особисто від себе хочу сказати, що ці 4 дні, які я провів у Львові, 

запам‘ятаються на все життя, бо це був час нових знайомств, реалізації своїх 

творчих можливостей, встановлення нових цілей, розширення кругозору та 

приємних прогулянок по місту Лева. 

Важко було прощатися зі Львовом та любим Castle Camp, але ми обіцяли 

повернутися наступного разу. Хочу від усієї душі подякувати Розумній 

Тетяні Сергіївні та Глазковій Ірині Яківні за підтримку, витрачені сили на 

втілення цієї поїздки в реальність та надання можливості відвідати мовний 

табір і покращити свій рівень володіння англійською! 
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НЕФОРАЛЬНА ОСВІТА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА САМООСВІТИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

У березні ц. р. я – студент-магістрант спеціальності «соціальна 

робота» Антон Сердюченко пройшов конкурсний відбір і став учасником 28 

сесії EU Study Days in Ukraine організованої Представництвом 

Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром 

реформ в місті Суми. 

EU Study Days є 

проектом 

Представництва 

Європейського Союзу в 

Україні, що дає 

можливість українським 

студентам та 

випускникам ВНЗ 

дізнатися більше про 

Європейський Союз та 

відносини між ЄС та 

Україною від ключових 

експертів у цій сфері. Крім того, проект має на меті створити мережу 

української молоді, яка спілкуватиметься й надалі для обміну досвідом та 

впровадження разом спільних ініціатив. 

Єврошкола – це унікальна можливість для українських студентів та 

випускників ВНЗ: 

отримати нові знання від найкращих експертів з Європейського Союзу та 

України; 

вивчити ключові моменти у відносинах між Україною та Європейським 

Союзом у сферах політики, економіки, енергетики, безвізового режиму, 

освіти та прав людини; 

поспілкуватися з представниками інституцій Євросоюзу та науковцями; 

долучитися до мережі активної молоді для обміну досвідом та 

впровадження спільних ініціатив у майбутньому. 

Робочі мови Єврошколи – українська та англійська. Знання англійської 

мови (вміння говорити та читати англійською, а також розуміти усне 

мовлення) є обов’язковим для участі. 

Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно вибрати сесію, у 

якій би ви хотіли взяти участь та заповнити відповідну анкету. 

На 29 сесію: http://bit.ly/EUStudyDays_Ternopil (дедлайн – 24 березня, 

23:00); 

На 30 сесію: http://bit.ly/EUStudyDays_Severodonetsk (дедлайн – 19 

травня, 23:00); 

На 31 сесію: http://bit.ly/EUStudyDays_Odesa (дедлайн – 16 червня, 23 

  

http://bdpu.org/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-social-pedagogy/composition-kaf-social-pedagogy/ulyukaev/
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НАШ СТУДЕНТ-ПРАВНИК – СЕРЕД СТИПЕНДІАТІВ ПРОГРАМИ 

SUR-PLACE STIPENDIUM 

 

22-24 березня ц. р. року пройшов III семінар стипендіальної програми 

Sur-Place Stipendium від Konrad Adenauer Stiftung (Харків), одним із 

учасників якого став студент-правник 2 курсу гуманітарно-економічного 

факультету БДПУ Вадим Вареник. 

Цього разу територіальні межі семінару охопили  Київ та Львів. 

Програма була насичена культурним змістом і тему мала відповідну – 

 "Різноманітність і єдність − питання ідентичності в сучасному українському 

суспільстві". Учасники мали змогу поспілкуватись з представниками 

кримсько-татарського народу: Сулейманом Мамутовим та Алімом Алієвим. 

Комунікація була жвавою, адже виникало багато питань як історичних, так і 

соціально-політичних. Насичена духом національного піднесення, гордістю 

та відчуттям революційної романтики проходила пішохідна екскурсія на 

тему "Майдан – 5 років після Революції Гідності". Пам'ять про Героїв 

Небесної Сотні назавжди залишиться в наших серцях. 

Вже наступного дня представників стипендіальної програми вітав Львів. 

У Центрі ім. Митрополита Андрея Шептицького слухали Мирослава 

Мариновича. Тема "Української ідентичності" є актуальною, тому 

спілкування було дуже цікавим, враховуючи той факт, що пан Мирослав 

боровся за цю саму ідентифікацію в часи радянських репресій. Наступним 

заходом стала екскурсія містом. Тренування з публічного виступу було 

вельми корисним та цікавим, адже всі мали змогу покращити ораторські 

навички. Цікавим був перегляд документального фільму "Таємниця 

ландшафтного парку Дуйсбург".  Останнім заходом в цьому семінарі був 

екскурс "Тюрмою Лонського" на тему історичних образів. Від Руслана 

Забілого учасники 

дізналися багато 

фактів не тільки з 

далекої історії, але й 

підняли актуальні 

питання та образи 

сьогодення. 

Вадим Вареник 

щиро вдячний всім 

стипендіатам за чудову 

компанію, а також – 

Julia Zabirnyk, Vasyl 

Mykhailyshyn та Tim 

Peters за організацію 

семінару. 
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ІЗ БОЛГАРІЇ ПОВЕРНУВШИСЬ… 

У розпал весни учасникам народного ансамблю народної пісні "Золотий 

Гомін" ФФСК БДПУ випала нагода відвідати сонячне болгарське місто 

Каварна та взяти участь у 

Міжнародному молодіжному 

фолькльорному фестивалі "С 

България в сърцето", який 

проходив всередині  травня ц. 

р. Представити Бердянский 

державний педагогічний 

університет за кордом випала 

честь студентам факультетів 

філології та соціальних 

комунікацій (Крива Крістіна, 

Сластьонова Дар'я, Татарін 

Володимир – 2АМЛ групи; Жарова Дар'я – 4УМЛ-а групи, Костетська Анна 

– М1АМЛ) та психолого-педагогічної освіти і мистецтв (Азаров Кирило, 

Загорська Катерина – 23а групи, Шатило Карина – 35аММ гр., Левченко 

Карина – ММ107, Валієва Поліна, Гладських Владислава, Шерет Юлія – 

13б). 

Цього року Каварна зустрічала учасників з Молдови, Румунії, Сербії, 

Македонії та України. Програма та атмосфера фестивалю була насиченою і 

вражаючою. Бердянські учасники ансамблю виконали три пісні болгарською 

мовою "Чие това стадо", "Що ми е мило", "Пристанала малка моме". 

Допомогли проникнутися своєрідностю болгарского фолькльору студентам 

почесні викладачі з Болгарії Діян Діміров та Валентин Васильев. 

Подорож до Болгарії 

та участь у фестивалі 

справила незабутнє 

враження на студентів, 

залишивши приємні 

спогади від теплого 

прийому організаторів 

фестивалю, екскурсій та 

атмосфери країни в 

цілому. 

Берперечно, окрему 

подяку варто висловити керівнику ансамблю Олені Бузовій, деканам ФФСК 

Ірині Глазковій та ФППОМ Людмилі Коваль та ректору університету Ігорю 

Богданову за підтримку студентської ініціативи та допомогу у її реалізації. 

  



Щорічний бюлетень 2018 рік 

77 

 

 

ЧЕМПІОНИ З ПЛЬЗЕНЯ 

Із 6 по 12 травня ц. р. в Пльзені (Чехія) проходив чемпіонат Європи з 

пауерліфтингу серед юніорів (до 23 років). У складі української  делегації 

були четверо наших спортсменів. 

Першою на поміст вийшла Анна Декерменджі – студентка 1 курсу 

БДПУ. В ваговій категорії до 63кг вона набрала 382,5 кг і зайняла 5-е місце. 

Аня вперше виконала норму Майстра спорту. 

У ваговій категорії до 74 кг не було рівних студенту 4-го курсу БДПУ 

Владиславу Чорному, який не тільки став чемпіоном Європи з результатом 

815,5 кг, а й встановив рекорд світу в присіданні – 330,5 кг і рекорд Європи 

в тязі – 307,5 кг. Крім цього, Влад виконав норму майстра спорту 

міжнародного класу. 

У ваговій категорії до 72 кг чемпіонкою стала студентка 2-го курсу 

БДПУ Руслана Краснова Руслана із результатом – 490 кг в сумі триборства. 

Останнім виступав майстер спорту міжнародного класу магістрант 

БДПУ, вихованець ДЮСШ відділу сім'ї, молоді та спорту Олександр 

Титаренко (тренер Котенджи Л. В.). 380кг в присіданні, 275кг в жимі 

лежачи, 300кг в тязі дали Олександру переможну суму 955 кг. 

За підсумками змагань команда України стала переможницею, Росія – на 

другому місці, а Словаччина – на третьому. 
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ЗОЛОТО З ПІВДЕННОЇ АФРИКИ 

У перші дні вересня ц. р. в студентському містечку Подчефструм 

(Південна Африка) пройшов чемпіонат 

світу з пауерліфтингу серед юнаків, 

юніорів, дівчат та юніорок. До складу 

національної збірної України входили 

студенти і магістранти нашого 

університету. 

 Першим на поміст вийшов магістрант 

1-го курсу факультету фізичного 

виховання Владислав Чорний. 

Виступаючи у ваговій категорії до 74 кг, 

він не тільки став чемпіоном світу в сумі 

триборства з результатом 828 кг, а й 

встановив рекорд світу в присіданні зі 

штангою, який тепер становить – 343 кг. 

Потім у боротьбу вступила студентка 3 

курсу факультету фізичного виховання 

Руслана Краснова, яка з результатом 495 

кг в сумі триборства у ваговій категорії до 

72  кг посіла перше місце. 

Третім виступав магістрант 1-го курсу факультету фізико-математичної, 

комп’ютерної та технологічної освіти Олександр Рубець, який у ваговій 

категорії до 105 кг став абсолютним переможцем чемпіонату світу. 410 кг в 

присіданні, 301 кг в жимі лежачи, 360 кг в тязі принесли Олександру 

переможну суму 1071 кг, яка стала рекордом світу серед юніорів. 

Магістрант ФФВ 

БДПУ Олександр 

Титаренко у ваговій 

категорії до 120 кг 

завоював золоту нагороду 

у присіданні з 

результатом 400 кг. 

Спортсмени БДПУ 

принесли збірній команді 

України переможні очки в 

командному заліку. На 

другому місці збірна 

Японії, на третьому – 

Росії. 

Наших спортсменів готували заслужені тренери України Леонід 

Котенджи та Іван Збандут. 
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ВІТАННЯ З ЗОЛОТОМ І СРІБЛОМ! 

Недавно в китайському місті Чженьчжоу  проходив 12 чемпіонат світу та 

фестиваль по шаолінському ушу, в якому брали участь  майже 2500 

спортсменів із понад 60 країн світу. 

 У національній команді України були й дві наші спортсменки – 

студентки факультету фізичного виховання БДПУ Олександра Березіна та 

 Вікторія Булигіна (тренери – Катерина Винниченко та Віталій Болдирєв).  

Дівчата привезли додому по срібній та золотій медалі. 

Учора, 30 жовтня, в конференц-залі, на початку чергової оперативної 

наради, із досягненнями студенток вітав ректор БДПУ, професор Ігор 

Богданов (див світлини), бажаючи їм нових спортивних вершин. 
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ШВЕЦЬКІ «РОЗБІРКИ» 

Гальмстад — портове, університетське, промислове місто в гирлі річки 

Ніссан, на південному заході Швеції. Тут з 5 по 9 листопада пройшов 47-й 

чемпіонат світу з пауерліфтингу серед чоловіків. 

Двоє магістрантів Бердянського державного педагогічного університету 

в складі національної збірної України захищали прапор України. І хоча вони 

ще в юніорському віці, їм вдалося доказати, що місто в дорослій збірній 

вони займають не дарма. 

Спочатку у ваговій категорії до 74 кг Владислав Чорний (факультет 

фізичного виховання) показав у присіданні 335кг виборов бронзову 

нагороду. Сума триборства 842,5кг – це новий рекорд України серед 

дорослих, та рекорд світу серед юніорів. 

Справжній блокбастер розвернувся у категорії до 105 кг. Чемпіон 

всесвітніх ігор 2017 року з Харкова Сергій Білий та абсолютний чемпіон 

світу серед юніорів 2018 року магістрант факультету фізико – математичної , 

комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ Олександр Рубець з Бердянська 

влаштували вражаючий двобій на світовій арені! 

 430 кг у присіданні в активі Олександра та мала золота медаль, 395 

зафіксував Сергій Білий. Новий світовий рекорд серед юніорів у жимі 

встановив Рубець – 302,5 кг, а Білий в свою чергу витиснув 305 кг та малу 

бронзу в цій вправі. У тязі харків‘янин підкорює 362,5 кг і посідає друге 

місце у заключній вправі та другу сходинку на п‘єдесталі пошани за сумою 

триборства – 1062,5 кг. А Олександр Рубець в свою чергу у другій спробі в 

тязі 347,5 кг встановлює новий світовий рекорд серед юніорів 1080 кг та 

піднімається на найвищий щабель чемпіонату світу! Дуже шкода, що у 

заключній спробі тяги на 360 кг світовий рекорд у сумі триборства серед 

дорослих вагової категорії до 105 кг буквально вислизнув з рук  чемпіона! 

На третьому місці спортсмен з Тайваня Янг Сен з результатом 1017,5 кг. 
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