
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ 
11-16 травня 2020 року 

 

Дата і час 
проведення 

Захід Відповідальні особи Місце проведення 

11 травня 2020 року 
11.05.2020 Наукова онлайн-

вікторина “Науковий 
lifestyle науковиць і 
науковців БДПУ” 

к.пед.н., ст. викладач 
Анастасія ПОПОВА 

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
соціальна мережа 
Facebook 

11.05.2020 – 
16.05.2020 

Челенж серед 
викладачів та 
здобувачів БДПУ “Моє 
найбільше досягнення 
у науці та навчанні” 

к.пед.н., ст. викладач 
Анастасія ПОПОВА 

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
соціальна мережа 
Facebook 

11.05.2020 Челендж серед 
здобувачів вищої 
освіти в підтримку 
академічної 
доброчесності в 
університеті 

к.психол.н., доц. 
Наталя ЦИБУЛЯК, 
к.пед.н., доц. 
Ганна ЛОПАТІНА, 
асистент 
Дарина ЛИТВИЧЕНКО 

ФДССО, кафедра 
прикладної психології 
та логопедії, соціальна 
мережа Facebook 

11.05.2020 
(12.00) 

Мотиваційний проєкт 
“Візуалізуй мрію” 

к.пед.н., доц. 
Павло БУЯНОВ 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, 
платформа ZOOM 

11.05.2020 
протягом дня 

Екскурсії 
лабораторіями 
кафедри 

д.пед.н., проф. 
Геннадій ШИШКІН, 
старший лаборант 
Олександр ФЕДОРЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
фізики та методика 
навчання фізики, 
відеозапис 

12 травня 2020 року 
12-14.05.2020 
(08.00-17.00) 

Звітна онлайн науково-
практична конференція 
викладачів і студентів 
БДПУ 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
декани, завідувачі кафедр 
факультетів 

Дистанційна форма 
проведення 

12.05.2020 
(09.00) 

Фізичний 
експерементаріум 
(запрошені учні 
гімназії № 1 “Надія”) 

к.фіз.-мат.н., доц. 
Андрій ЛАЗАРЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
фізики та методики 
навчання фізики, 
платформа ZOOM 

12.05.2020 
(09.30) 

Інтернет-фотовиставка 
“Мене не викреслити 
при всьому бажанні із 
історії ніяк” (Христина 
Алчевська) 

к.пед.н., доц. 
Лілія ЯРОЩУК 

ФППОМ, кафедра 
педагогіки, 
соціальні мережі, 
Google Диск 

12.05.2020 
(11.10) 

Онлайн-конференція 
“Мовно-літературна 
компетентність 
учителя Нової 
української школи” 

к.філол.н., доц. 
Лариса ПОПОВА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
Платформа Zoom 



 

12.05.2020 
(11.10) 

Інтелектуальний 
марафон “Система 
М. Монтессорі – 
історія та сьогодення” 
(до 150-річчя з дня 
народження) 

к.пед.н., доц. 
Ірина УЛЮКАЄВА, 
асистент 
Наталя ГРИГОР’ЄВА 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
платформа ZOOM 

12.05.2020 ІІІ Міжнародна 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
“Людина в мовному 
просторі: історична 
спадщина, проблеми, 
перспективи розвитку” 

кафедра іноземних мов і 
методики викладання 

ФФСК, кафедра 
іноземних мов і 
методики викладання, 
дистанційна форма 
проведення 

12.05.2020 
(12.00) 

Презентація 
електронного журналу  
Berdiansk 
Dance 
Project 
University 

к.пед.н., ст.викл. 
Юлія ТАРАНЕНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін 
https://www.youtube.co
m/channel/UCc3wsg5u4
8zi41EIjls4Pjw 

12.05.2020 
(12.00) 

Танцювальний 
марафон студентів-
хореографів “Тримай 
імпульс” 

к.пед.н., ст.викл. 
Юлія ТАРАНЕНКО,  
викл. Наталя КРИВУНЬ 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін 
https://www.youtube.co
m/channel/UCc3wsg5u4
8zi41EIjls4Pjw 

12.05.2020 
(12.00) 

Історико-педагогічна 
онлайн-екскурсія до 
музею історії 
запорозького козацтва 
на Хортиці “Шляхами 
козацького виховання” 
(здобувачі вищої 
освіти ФФМКТО, 
ФФСК, ФППОМ) 

д.пед.н., проф. 
Лариса ЛІСІНА, 
к.пед.н., доц. 
Анжеліка ЛЕСИК, 
к.пед.н., доц. 
Андрій МАЛИХІН 

ФППОМ, кафедра 
педагогіки, посиланням 
на канал YOUTUBE 

12.05.2020 
(13.00-14.00) 

Дискусія на тему: “014 

чи 024?: питання і 

відповіді” з метою 

обговорення змісту 

освітньо-професійних 

програм, роботи 

викладачів, 

працевлаштування 

випускників тощо 

к.пед.н., доц. 

Олена МАРТИНЕНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
платформа Zoom 

13 травня 2020 року 
13.05.2020 
(09.00) 

Фізичний брейнринг 
(здобувачі вищої 
освіти спеціальності 
014 Середня освіта 
(Фізика) 

д.пед.н., проф. 
Олександр ШКОЛА 

ФФМКТО, кафедра 
фізики та методика 
навчання фізики, 
платформа ZOOM 

13.05.2020 
(09.35) 

Вебінар “Поради 
психолога: як зберегти 

ст. викладач 
Олена КОЛПАКЧИ 

ФППОМ, кафедра 
психології, розміщення 

https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw
https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw
https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw
https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw
https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw
https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw


 

психічне здоров’я у 
стресовій ситуації” 
здобувачами освіти 
для здобувачів вищої 
освіти 1-4 курсів 
спеціальності 
053 Психологія 

здобувачі освіти 4 курсу 
Ірина СТРАТУЛАТ 
Дар’я ПАВЛЕНКО 

на Google-платформі 

13.05.2020 
(09.35) 

Літературно-
мистецька година 
“Христина Алчевська: 
життя заради світла” 
(захід до дня 
народження 
Х. Алчевської) 

к.пед.н., доц. 
Лілія ЯРОЩУК 

ФППОМ, 
кафедра педагогіки, 
MESSENGER, 
Google Диск 

13.05.2020 
(11.10) 

Веб-квест 
“Цифровізація 
початкової освіти: 
майбутнє чи 
сьогодення” (здобувачі 
вищої освіти групи 
11 ПО) 

к.пед.н., ст. викл. 
Марина НЕСТЕРЕНКО 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(платформа Zoom) 

13.05.2020 
(12.00) 

Техноквест “Очумілі 
ручки” для учнів 
ЗЗСО № 2 

к.пед.н., доц. 
Ольга РОГОЗІНА 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, 
 платформа ZOOM 

13.05.2020 
(13.00) 

Брейнринг “Гра 
інтелектів” 

к.н. з фіз. вих. і спорту, 
проф. Сергій КУШНІРЮК, 
ст.викл. 
Юлія МИТЯНЕНКО 

ФФКСЗЛ, фізичного 
виховання, дистанційна 
форма проведення 

13.05.2020 
(14.00-15.00) 

Онлайн-захід 
“Академічна 
доброчесність в 
університеті” 

к.пед.н., доценти 
Катерина ПЕТРОВСЬКА, 
Анастасія ТУРГЕНЄВА, 
к.пед.н. Анастасія ПОПОВА 

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
платформа ZOOM 

14 травня 2020 року 
14.05.2020 Конкурс плакатів 

“Охорона праці на 
роботі майбутнього” 

к.фіз.-мат.н., доц. 
Яна СИЧІКОВА 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, 
режим онлайн 

14.05.2020 Конкурс слоганів з 
енергоефективності та 
енергоспоживання 
“Споживай розумно!” 

к.фіз.-мат.н., доц. 
Яна СИЧІКОВА, 
к.пед.н., доц. 
Юрій ЄФИМЕНКО, 
асистент 
Марія ШУРДЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, 
режим онлайн 

14.05.2020 
(09.35) 

Круглий стіл в режимі 
онлайн на тему 
“Перевернуте 
навчання в умовах 
НУШ”” (здобувачі вищої 
освіти 41ПО групи) 

ст. викл. 
Ганна УДОВИЧЕНКО 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(Facebook) 



 

14.05.2020 
(10.30) 

Майстер-клас 
“Сторітелінг як засіб 
формування 
компетенцій здобувачів 
початкової освіти на 
уроках мови” 
(здобувачі вищої освіти 
груп 31 ПО, м11ПО 

к.пед.н., доц. 
Лада ЧЕМОНІНА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(Classroom i Messenger 
від Facebook) 

14.05.2020 
(11.00) 

Круглий стіл 
“Природотерапія як 
технологія 
біо(еко)етичної 
діяльності вчителя 
Нової української 
школи” 
(ознайомлення з 
педагогічним досвідом 
учителів НУШ із 
здоров’язберігаючих 
технологій та 
представлення 
власних розробок з 
усунення емоційного 
перевантаження 
здобувачів початкової 
освіти; групи м11ПО, 
с26 ПО) 

д.пед.н., проф. 
Алла КРАМАРЕНКО 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(платформа Zoom) 

14.05.2020 
 
 
 
 
(12.00) 
 
 
 
 
(12.50) 

Методичний Workshop 
для вчителів трудового 
навчання та технологій 
ЗЗСО Бердянського 
району: 
1. Дискусія “Розвиток 
ключових 
компетентностей на 
уроках трудового 
навчання” 
2. Майстер-клас “Друге 
життя звичайних речей” 

 
 
 
 
 
к.пед.н., доц. 
Микола ПЕЛАГЕЙЧЕНКО 
 
 
 
ст. викл. 
Олена САВИЦЬКА 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, 
платформа ZOOM 

14.05.2020 
(12.30) 

Практичне заняття 
“Технології 
концептуальної 
методики навчання 
мистецтва: дефініція 
“домінанта”” 
(здобувачі вищої 
освіти групи 41ПО) 

к.пед.н., доц. Олена 
МАЛИЦЬКА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(Classroom) 

14.05.20202 
(13.00-15.00) 

Майстер-клас 
“Майстерня душевної 
краси” (здобувачі 
вищої освіти 1-4 курсів 
спеціальності 
053 Психологія) 

асистент 
Вікторія ФЕДОРИК 

ФППОМ, 
кафедра психології, 
платформа Zoom 



 

14.05.20202 
(13.00-15.00)  

Конкурс студентських 

презентацій і відео до 

ювілейних дат видатних 

композиторів  

к.пед.н, доц. 

Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО, 

к.пед.н., доц. 

Світлана СЕРГІЄНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
платформа Zoom 

14.05.2020 Міжнародні програми 
Erazmus+ для 
викладачів ФДССО 

к.пед.н., ст. викладач 
Анастасія ПОПОВА 

ФДССО, платформа 
ZOOM 

15 травня 2020 року 
15.05.2020 
(09.35) 

Практичне заняття 
“Особливості навчання 
молодших школярів 
цифрового покоління 
на уроках математики 
в початковій школі” 
(здобувачі вищої 
освіти групи 31ПО) 

к.пед.н., ст. викл. 
Тетяна НІКОНЕНКО 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(платформа Zoom) 

15.05.2020 
(10.00) 

Конкурс педагогічної 
майстерності з 
дисципліни 
“Організація та 
режисура виховних 
заходів” 

к.пед.н., доц. 
Олександр ГОЛІК 

ФППОМ, 
кафедра педагогіки, 
MESSENGER 

15.05.2020 
(10.00–13.00) 

Міжнародна науково-
практична 
конференція “Азовські 
правові читання 
2020”. Форма 
проведення – заочна 

к.юрид.н., доц. 
Дмитро КАМЕНСЬКИЙ, 
к.пед.н., доц. Володимир 
МИРОШНИЧЕНКО, 
к.політ.н., доц. 
Наталя ІВАНОВА 

ГЕФ, кафедра 
правознавства,  
онлайн режим 

15.05.2020 
(10.00) 

Шоу-технологія “Топ-
педагог” 

к.пед.н., ст. викладач 
Юлія СЕМЕНЯКО 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
онлайн-платформи 

15.05. 2020 
(10.00-12.00) 

Семінар-практикум до 
250-річчя з Дня 
народження 
Л.Бетховена  

к.пед.н, доц. 
Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО, 
к.пед.н., доц. 
Світлана СЕРГІЄНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
платформа Zoom 

15.05.2020 
(11.10) 

Воркшоп “Організація 
проєктної діяльності 
молодших школярів 
засобами дистанційної 
освіти в умовах НУШ” 
(здобувачі вищої 
освіти 31 ПО групи) 

к.пед.н., доц. 
Катерина СТЕПАНЮК 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(платформа Zoom) 

15.05.2020 
(11.10) 

Майстер-клас 
акриловий живопис 
“Подих літа” (присутні 
21 ПО група) 

ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
режим онлайн 
(Messenger від Facebook) 

15.05. 2020 
13.00-15.00 

Семінар-практикум 
“Поет фортепіано” до 
210-річчя з Дня 
народження 
Ф.Шопена 

к.пед.н, доц. 
Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО, 
к.пед.н., доц. 
Світлана СЕРГІЄНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
платформа Zoom 



 

 
 

 

15.05.2020 
(14.00) 

Артстудія “Традиційні 
українські 
витребеньки” 

к.пед.н., доц. 
Сергій ОНИЩЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, платформа 
ZOOM 

16 травня 2020 року 
16.05.2020 
(12.50) 

Круглий стіл 
“Проблеми та 
перспективи ОЕС 
України” 

к.фіз.-мат.н., доц. 
Яна СИЧІКОВА, к.пед.н., 
доц. Юрій ЄФИМЕНКО, 
асистент 
Марія ШУРДЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, платформа 
ZOOM 

18 травня 2020 року 
18.05.2020 
(09.35) 

Майстер-клас “Нове 
життя старим речам” 

к.пед.н., доц. 
Юлія БЄЛОВА, 
студентка 3Т групи 
Анастасія ПСЬОЛ 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, відеозапис 

18.05.2020 
(14.00) 

Кінолекторій 
“Обережно, енергія!” 

к.фіз.-мат.н., доц. 
Яна СИЧІКОВА, 
к.пед.н., доц. 
Юрій ЄФИМЕНКО, 
асистент 
Марія ШУРДЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, відеозапис 

20 травня 2020 року 
20.05.2020 
(14.00) 

Семінар-майстер-клас 
“Розвиток дрібної 
моторики та її вплив 
на формування 
креативного мислення 
дитини” 

к.пед.н., доц. 
Юлія БЄЛОВА, 
студентка групи 3Т 
Тетяна МЕЛЬНИК 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, платформа 
ZOOM 

21 травня 2020 року 
21.05.2020 
(14.00) 

Майстер-клас 
“Подарунок для 
матусі” для учнів ЗЗСО 
№16 

к.пед.н., ст.викл. 
Таісія ЧЕРЕМІСІНА 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, ЗЗСО №16, 
платформі ZOOM 

22-23 травня 2020 року 
22-23.05.2020 ІХ Міжнародний 

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

к.філол.н., доц. 
Світлана КОРНІЄНКО, 
к.філол.н., доц. 
Оксана ЧЕРВЕНКО 

ФФСК, кафедра 
української мови та 
славістики, дистанційна 
форма проведення 


