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БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

22 комплексні теми кафедр
2 держбюджетних наукових 
проекти

21 грант

16 з яких зареєстровані в УкрІНТЕІ

1 з яких – молодих учених із загальним 

обсягом фінансування робіт 

977 тис. грн.

індивідуальних і 

колективних
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Завідувачі кафедр

Доктори наук

Кандидати наук

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

250 
викладачів

70

14
16

кафедри22 викладачів з науковими ступенями83%



Держбюджетні фундаментальні дослідження

1. Опубліковано 5 монографій, 3 навчальних посібники.
2. Видано 24 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.
3. Отримано 29 охоронних документів на корисну модель.
4. Захищено 2 кандидатські дисертації.

Композити на основі
халькогенідних стекол та 
полімерів як матеріали для 
створення елементів фотоніки

Керівник:
канд. фіз.-мат.н., 
доцент
І. В. Рогозін

За результатами виконання держбюджетної теми:

Обсяг фінансування
за 2019 рік

393 тис. грн.



Держбюджетні фундаментальні дослідження

1. Опубліковано 2 монографії.
2. Видано 10 статей у журналах, що індексуються в БД Scopus.
3. Видано 10 статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.
4. Подано 6 заявок на отримання патентів на корисну модель.

Розробка технології
оцінювання показників якості
та безпеки продуктів
нанотехнологій протягом
життєвого циклу

Керівник:
канд. пед.н., 
доцент

Ю.О. Єфименко

За результатами проміжного етапу виконання держбюджетної теми:

Обсяг фінансування
в 2019 році

583 666 грн.



д.фіз.-мат.н., професор
В. В. Кідалов

ввійшов до складу української наукової групи
Міжнародного проєкту

«SELF-SUFFICIENT "HUMIDITY TO 
ELECTRICITY" INNOVATIVE 

RADIANT ADSORPTION SYSTEM 
TOWARD NET ZERO ENERGY 

BUILDING»

HORIZON 2020 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 

INNOVATION STAFF EXCHANGE EVALUATIONS 2019



д.філол.н., професор

В. А. Зарва

д.іст.н., професор

І. І. Лиман

д.пед.н., професор

К. О. Баханов

д.фіз.-мат.н., професор

В. В. Кідалов
д.пед.н., професор

Л. В. Коваль

к.пед.н., професор

В. В. Крижко

Наукові школи

2

д.філол.н., професор

О.П. Новик

д.екон.н., професор

П.В. Захарченко



Докторантура

докторантиУ докторантурі БДПУ 
навчаються 2

12

10.01.01 – українська література; 
10.01.05 – порівняльне 
літературознавство; 

035 - Філологія

014 - Середня освіта

(за предметними
спеціалізаціями)

015 – Професійна 

освіта

13.00.02 – теорія та методика навчання
(фізика);
13.00.02 – теорія та методика навчання
(українська мова); 

13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти.



Аспірантура

014
Середня 
освіта .

015
Професійна 
освіта

032
Історія та 
археологія

035
Філологія

051
Економіка

6 НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

10

011
Освітні, 
педагогічні науки

28 
аспірантів

21 
денна
форма

7
заочна
форма



Спеціалізовані вчені ради

Д 18.092.01 
13.00.02 – теорія та 

методика навчання (фізика); 

13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти К 18.092.02 

10.01.01 – українська
література; 

10.01.05 – порівняльне
літературознавство
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Упродовж 2019 року в спецраді
захищено 1 дисертацію

Упродовж 2019 року в спецраді
захищено 7 дисертацій

наказ Міністерства
освіти і науки України
16.07.2018  № 775



Участь у спеціалізованих 
вчених радах інших ЗВО

Офіційні опоненти

Ігор Богданов (УІПА, м. Харків)
Вікторія Зарва (КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ)
Лариса Зайцева (Південноукраїнський національний 
педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського, м. Одеса)
Павло Захарченко (КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ; 
КПУ, м. Запоріжжя) 
Людмила Коваль (ХДУ, м. Херсон) 
Лариса Лісіна (ЗНУ, м. Запоріжжя)
Ігор Лиман (МДУ, м. Маріуполь)
Ольга Харлан (Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника, 
м. Івано-Франківськ)
Віталій Хоменко (УІПА, м. Харків)
Олександр Голік (Мелітопольський державний 
педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького)

Професори: 
Ніна Анісімова, Ірина Глазкова,
Марія Греб, Ольга Гуренко,
Софія Філоненко, Юрій Фролов,  
Ольга Харлан. 

Доценти: 
Тетяна Єськова, Людмила 
Коновальська, Тетяна Сущинська, 
Ірина Улюкаєва, Ірина Школа, Лілія 
Ярощук.



Валентина 

Школа
Віталій 

Ачкан

Яна 

Сичікова

Захист докторських дисертацій



Наталія 

Рула

Юлія 

Семеняко

Марина

Нестеренко

Людмила 

Золотар

Юлія 

Герасименко

Захист кандидатських дисертацій

Ганна 

Мицик



Сергій

Онищенко

Тетяна

Розумна

Богдана

Салюк

Ольга 

Сербова

Вчене звання 

доцента

Вчене звання 

професора

Наталя 

Панова



Організація і проведення конференцій
ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, 
проблеми, перспективи розвитку»;

VІІІ Міжнародний науково-методичний семінар з 
болгарської мови, літератури, культури та історії;

VІІ Міжнародна науково-практична конференція
“Науково-дослідна робота в системі підготовки
фахівців-педагогів у природничій, технологічній і 
комп’ютерній галузях”;

ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання впливу довкілля, фізичного
виховання та спорту на здоров'я студентської
молоді»; 

Міжнародна наукова конференція «Усі ріки течуть у 
море»: мариністика в літературі та культурі»; 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція «Підготовка майбутніх педагогів у 
контексті стандартизації початкової освіти»;

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими
освітніми потребами»;

Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція «Наукові засади підготовки фахівців
природничого, інженерно-педагогічного та 
технологічного напрямків»;

Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція «Соціально-освітні домінанти 
професійної підготовки фахівців соціальної сфери 
та інклюзивної освіти»; 

ІІІ Всеукраїнська заочна науково-практична 
студентська конференція «Українська мова на 
порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та 
лінгводидактичний аспекти».
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монографії

навчально-
методичних посібники24

32

16 27 218

SCOPUS Web of 
Science

понад
300

Cтатей і тез 
у матеріалах конференцій

Статей у 
вітчизняних і 
закордонних 

виданнях

Публікації викладачів БДПУ



h=11
індекс Хірша БДПУ 
згідно з БД Scopus

468
кількість цитувань



Участь у конференціях

17



Фахові видання



Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1364 від 10.10.2017 р. “Про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному
році» у квітні 2018 року на базі Бердянського державного
педагогічного університету відбувся ІІ тур та підсумкова
науково-практична конференція Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук у галузі
«Дошкільна освіта» (дистанційно).





США
Мексика 
Франція
Бельгія
Німеччина
Італія
Польща
Болгарія

У рамках підписаних договорів:

25 країн світу

Туреччина 
Латвія
Малайзія
Білорусь
Грузія
Румунія
Казахстан 
Словаччина
Чехія

125 договорів

24

Міжнародна співпраця



Міжнародні гранти

26

1) Проєкт «Meet and Code» за фінансування SAP (ІТ-продукти світового
рівня для бізнесу та державних компаній);

2) Міжнародний проєкт «Інноваційний університет та лідерство»
(Польща, «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики»);

3) Erasmus+ KA1. Мобільність персоналу для викладання та навчання
між програмними країнами та країнами-партнерами (Польща);

4) Міжнародний проєкт «Формування мережі експертів із
забезпечення якості вищої освіти (Чеська Республіка);

5) Стипендіальна програма Фонду прусської культурної спадщини;

6) Міжнародний проєкт «Зміни педагогічних факультетів та
університетів у ХХІ столітті» (Університет імені Масарика, Чеська
агенція розвитку).



Рада молодих учених



Молоді вчені

20

Наталя

Цибуляк

Сергій

Онищенко

Стипендіати
Кабінету Міністрів України для молодих учених



Молоді вчені

20

Оксана Мітракова Клавдія Зикова

отримують стипендію імені 

Михайла Грушевського



статей

Молоді вчені

46 3 29 20

Молодих 
учених

Доктори
наук

Навчаються в 
аспірантурі

Кандидатів
наук

.

монографії8

39

3

20

захищено 6 
кандидатських
дисертації



Участь молодих учених у конкурсах

«Обласний конкурс для 
обдарованої молоді в галузі науки»

Юлія Герасименко

21

Юлія Семеняко



Студентська наука

2016 2017 2018 2019

6
3 4

20

Призери 2 етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт

Призери Всеукраїнської
студентської олімпіади

11
9



Психологічна служба

37 20 7

Наукових 
гуртків

Проблемних 
груп

Науково-
дослідних 

лабораторій

20

Соціально-педагогічна служба

Компетентнісний центр 
інклюзивної освіти

Консультпункт з актуальних
проблем навчання та виховання

дітей дошкільного віку

Методичні семінари

Факультативи



Завдання та пріоритети

захист інтелектуальних прав 
та комерціалізація наукових

досліджень
підтримка наукових шкіл, 

проведення на базі
університету наукових

конференцій різних рівнів

включення наукового збірника
«Наукові записки БДПУ» 

до міжнародних
наукометричних баз

розвиток діяльності аспірантури, 
докторантури, спеціалізованих

вчених рад

державна реєстрація
кафедральних та 

міжкафедральних
тем в УкрІНТІ

виконання науково-дослідних робіт з 
пріоритетних напрямків розвитку науки і 
техніки за рахунок видатків державного 

бюджету та на основі госпдоговорів

ширше залучення науково-педагогічних 
працівників і студентів університету до участі 

в конкурсах науково-дослідних проектів і 
грантових програмах міжнародного,

загальнодержавного та місцевого рівнів

підвищення публікаційної активності 
викладачів університету у виданнях, 

що входять до наукометричних
БД Scopus, WebofScience

включення збірника «Наукові записки 
БДПУ. Філолоігчні науки» до Переліку

наукових фахових видань України
(категорія “Б”)

підписання нових міжнародних 
договорів, продовження участі БДПУ в 

Erasmus+ програмах, подання на 
проекти «ГОРИЗОНТ 2020»



БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дякуємо за увагу!


