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ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, ПІДПИСАНІ ІЗ 

ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, НАУКОВИМИ 

УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

У 2019 році БДПУ підписано 2 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 Опольський університет 14.10.2019 

Польща 
Факультет «Artes Liberales» Варшавського 

університету 
26.11.2019 
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Бельгія 

 Open License Society; 

Білорусь 

 Мінським інститутом управління; 

Болгарія 

 Великотирновським університетом ім. Святих Кирила та Мефодія; 

 Південно-Західним університетом «Неофіт Рильський»; 

 Пловдівським лінгвістичним університетом; 

 Технічним університетом Варна; 

 Технічним університетом Габрово; 

 Тракійським університетом; 

 Шуменським університетом «Єпископ Константин Преславські»; 

 Національна художня академія – Софія; 

Велика Британія 

 Британською Радою в Україні; 

Грузія 

 Горійським державним педагогічним університетом; 

 New Vision University; 

Італія 

 Університетом для іноземців «Данте Аліг’єрі»; 

 University of Genova; 

Казахстан 

 Рудненським індустріальним інститутом; 

Литва 

 Шяуляйським університетом; 

 Литовський університет спорту; 

Мексика 

 Заслуженим автономним університетом м. Пуебла; 

Молдова 

 Державним педагогічним університетом ім. Іона Крянге; 

Німеччина 

 Університетом Фрідріха-Александра; 

Польща 

 Вармія-Мазурським університетом; 

 Варшавським університетом (факультет «Artes Liberales»); 

 Вищою школою агробізнесу в Ломжі; 

 Жешувським університетом; 

 Техніко-гуманітарною академією м.Бєльсько-Бяла; 

 Вищою лінгвістичною школою м.Ченстохова; 

 Вищою школою управління і адміністрації в Ополє; 

 Університетом Інформатики та Мистецтв; 

 Вищою технічною школою в Катовіцах; 

 Університетом Humanitas (м.Сосновець); 
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 Опольським університетом; 

 Поморською академією в Слупську; 

Росія (з 2014 р. заморожено) 

 Академією розвитку свідомості; 

 Брянським державним університетом ім. І. Г. Петровського; 

 Воронезьким державним архітектурно-будівельним університетом; 

 Калузьким державним педагогічним університетом 

ім. К.Е. Ціолковського; 

 Центром україністики та білорусистики Історичного факультету 

Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова; 

 Московським державним університетом технологій та управління; 

 Московським технічним університетом ім. М. Е. Баумана; 

 Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом; 

 Нижегородським державним університетом ім. М. І. Лобачевского; 

 Новосибірським державним педагогічним університетом; 

 Педагогічним інститутом Південного федерального університету; 

 Російською академією природничих наук Магнітогорським 

державним університетом; 

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

 Тверським державним університетом; 

 Уральським державним технічним університетом ім. першого 

Президента Росії Б. М.Єльцина; 

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

 Центром україністики та білорусистики Історичного факультету 

Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова; 

 Ярославським державним педагогічним університетом 

ім. К.Д. Ушинського; 

 Ярославським державним університетом ім. П.Г. Демидова; 

 Історико-соціологічним інститутом Мордовського державного 

університету ім. М.П. Огарьова; 

 Воронізьким державним педагогічним університетом; 

 Московським державним обласним гуманітарним інститутом; 

 Костромським державним університетом ім. М.О. Некрасова; 

 Вологодським державним педагогічним університетом; 

 Рязанським державним університетом ім. С.О. Єсеніна; 

 Інститутом гуманітарних досліджень та саяно-алтайської тюркології 
Хакасського державного університету ім. Н.Ф. Катанова; 

Румунія 

 Західним університетом ім. Васіле Голдіш; 

Словаччина 

 Вищою школою економіки і державного управління в Братиславі; 

США 

 Університетом Мічиган-Флінт; 
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 Школою права Х’юстонського університету; 

Туреччина 

 Університетом Фатіх; 

Франція 

 Асоціацією «Дружба і танець»; 

Чехія 

 Вища школа Карла Енгліше.
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МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ 

 

Велика увага приділяється участі викладачів і студентів 

Бердянського державного педагогічного університету в конкурсах на 

одержання грантів.  

Для реалізації грантівської діяльності здійснюється постійний пошук 

і поширення інформації про конкурси, гранти, стипендіальні програми 

як для співробітників університету, так і для студентів і аспірантів. 

Інформація про гранти і конкурсах регулярно розміщується на 

офіційному сайті університету, оперативна інформація регулярно 

розсилається по електронній пошті і у вигляді інформаційних листів 

директорам інститутів і деканам факультетів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання міжнародних грантів: 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові виконавця 
Грантодавець Термін виконання 

Колективні гранти 

БДПУ 

Еразмус + КА1. Навчальна 
мобільність 

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

RF107-048704) 

2018 -2020 рр 

БДПУ 

Зміни педагогічних 

факультетів та 

університетів у ХХІ 
столітті» (Брно, Чехія) 

травень 2019 р. –   

грудень 2021 р. 
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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. 

 
 

Олеся МОРОЗОВА, 

Христина УЛІТІНА, 

Аліна НОВІКОВА, 

Наталя АНАСТАСОВА,               

Марія ЗВЕРЯКА 

Науково-дослідний центр 
інклюзивної освіти 

«LOGOLAB» 
2019 р. 

Валерій КІДАЛОВ 

Горизонт 2020 
«Самодостатня інноваційна 

система «вологості до 
електроенергії» променевої 

адсорбції променистих 
будинків з чистою 

нульовою енергією» 

01.11. 2019 р. – 
31.10.2023 р. 

Індивідуальні гранти 

Ольга ГУРЕНКО 
Інноваційний університет і 

лідерство (Польща) 
2019-2020 рр. 

Ігор ЛИМАН 
Інноваційний університет і 

лідерство (Польща) 
2018-2019 рр. 

Ігор ЛИМАН 

Літня конвенція Асоціації 

славістичних, 
східноєвропейських та 

євразійських студій (the 

ASEEES 2019 Summer 
Convention in Zagreb) 

14-16 червня 2019 р. 

Вікторія 

КОНСТАНТІНОВА 

Літня конвенція Асоціації 

славістичних, 

східноєвропейських та 
євразійських студій (the 

ASEEES 2019 Summer 

Convention in Zagreb) 

14-16 червня 2019 р. 

Ігор ЛИМАН 

Стипендіальна програма 
Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz (Берлін, 
Німеччина) 

16 жовтня –                    
15 листопада 2019 р. 
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Павло БУЯНОВ 

Майстер-клас з 

робототехніки і 
програмування (у співпраці з 

організаціями TechSoup 

Europe та Haus des Stiftens 
gGmbH за фінансування 

SAP) 

8-10 жовтня 2019 р. 

Антон СЕРДЮЧЕНКО 

факультет дошкільної, 

спеціальної та соціальної 
освіти 

Навчальний курс «The 
Wonderful Wizards of Youth 

Work» (Брюссель, Бельгія) 
12-19 квітня 2019 р. 

Антон СЕРДЮЧЕНКО 

факультет дошкільної, 
спеціальної та соціальної 

освіти 

Навчальний курс «The 

Wonderful Wizards of Youth 

Work» (Нові Сад, Сербія) 
08-16 червня 2019 р. 

Антон СЕРДЮЧЕНКО 

факультет дошкільної, 
спеціальної та соціальної 

освіти 

Навчальний курс «The 

Wonderful Wizards of Youth 

Work» (Молліно, Іспанія) 
15-22 вересня 2019 р. 

Дар’я СЛАСТЬОНОВА 

факультет філології та 

соціальних комунікацій 

Міжнародна студентська 

навчальна програма «Study 

Tours to Poland» (Польща) 
5-15 жовтня 2019 р. 

Ольга ГЛУЩЕНКО 

факультет фізичної 

культури, спорту та здоров’я 
людини   

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Олексій МАНОЙЛОВ 

факультет фізичної 

культури, спорту та здоров’я 
людини   

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Ярослав ГОРБАЛЬ 

гуманітарно-економічний 
факультет 

Фонд ім. Катерини 
Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Анастасія ДВОРЕЦЬКА 

гуманітарно-економічний 
факультет  

Фонд ім. Катерини 
Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Владислав ЦИБУЛЬКА 

факультет фізико-

математичної, комп’ютерної 
та технологічної освіти                                            

Фонд ім. Катерини 
Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Михайло КОРОБОВ  

факультет фізико-

математичної, комп’ютерної 
та технологічної освіти                                            

Фонд ім. Катерини 
Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 
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Даніїл ХАБАРОВ  

факультет філології та 

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Тетяна ПОМАЗАН 

факультет філології та 

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Вікторія МЕЛЬНИК 

факультет філології та 

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини 
Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Ольга НЕЛІПА 

факультет філології та 
соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини 
Ковшевич 

Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Олена РЕЗНИК 

факультет філології та 

соціальних комунікацій 

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Вікторія СВЕЖЕНЕЦЬ 

факультет психолого-
педагогічної освіти та 

мистецтв 

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Ярослава КАЦАНЕНКО 

факультет психолого-
педагогічної освіти та 

мистецтв 

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Яна ЧУГАЙ 

факультет дошкільної, 
спеціальної та соціальної 

освіти 

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 
Стипендії на навчання 

обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 

Наталія КЛОЧКО 

факультет дошкільної, 

спеціальної та соціальної 
освіти 

Фонд ім. Катерини 

Ковшевич 

Стипендії на навчання 
обдарованим студентам 

2019-2020 н.р. 
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ЗАКОРОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

БДПУ 

У 2019 році представниками університету здійснено 89 візитів до 19 

країн світу.  

 Обсяги відряджень 

код назва 
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АВ Австрія 1           1 

БЯ Бельгія 1        1    

БР Білорусь 1 1 1          

БЛ Болгарія 1 1    1       

БО Боснія і 

Герцоговина 1           1 

ГЦ Греція 3           3 

ИП Іспанія 1        1    

КА Канада 2           2 

НМ Німеччина 2  1  1        

ОА ОАЄ 1           1 

ПЛ Польща 33 32 10 5  17   1    

СБ Сербія 1        1    

СЧ Словаччина 4 3  1  3       

СШ США 1 1  1         

ТР Туреччина 27 27          27 

УГ Угорщина 1   1         

ХР Хорватія 2     2       

ЧЕ Чехія 5 3    3      2 

ШВ Швеція 1           1 

Загалом 89 69 12 8 1 26   4   38 
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ЗУСТРІЧ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ГОСТЯМИ 

Україна впевнено рухається у європейському напрямку і наш університет 

не є винятком. 30 жовтня у головному корпусі відбулася зустріч 

студентського самоврядування БДПУ з представниками європейської 

делегації. На зустрічі були присутні керівник Групи підтримки України 

Пітер Вагнер, журналісти іноземних видань і представники ЄС та 

Європейської Комісії. 

 Студенти мали можливість знайти відповіді на питання, які їх цікавили, 

та відповісти на зустрічні запитання іноземних гостей. Попри це більшість 

часу було присвячено розмові про те, як на нас, звичайних студентів, 

впливають події на сході, як ми живемо з цим. Натомість гості поділилися 

враженнями про Україну та зміни, які вони помічають. 

Наприкінці зустрічі пан Вагнер виявив бажання наступного разу 

повернутися до нашого університету вже в якості лектора та поділитися 

своїми знаннями з нашими студентами. 

 

Текст: Артем Ковальов, Ангеліна Кружкова, 

кореспонденти «Університетського слова». 

 

31.10.2019 
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НІМЕЦЬКІ НАУКОВЦІ У БДПУ 

26 червня до Бердянського державного педагогічного університету 

завітала делегація викладачів і аспірантів Лейпцизького університету 

(Німеччина). 

Делегацію очолив Стефан 

Тройбст (Stefan Troebst) – 

авторитетний німецький 

історик, славіст і публіцист, 

професор культурної історії 

Східної Європи в Інституті 

глобальних та європейських 

досліджень Лейпцизького 

університету та заступник 

директора Інституту історії та 

культури Східної Європи 

Лейбніца (GWZO), почесний консул Республіки Косово у Саксонії та 

Саксонії-Ангальт. Дослідник фокусується на історії міжнародних відносин, 

новітній історії Південно-

Східної Європи, історії 

культури Центральної та 

Східної Європи, 

економічній історії 

Північно-Східної Європи, а 

також дослідженні 

культурної пам’яті. 

Разом із Стефаном 

Тройбстом, до БДПУ 

прибули Luka Ekhvaia, 

Maximilian Georg, Katarzyna 

Julia Marks, Hakob 

Matevosyan, Sirarpi Movsisyan, Magdalena Maria Wlostowska, Dr. Gilad Ben-

Nun, Dr. Alexandr Osipian, Stephan Kaschner, Dr. Martina Keilbach. 

Візит, який відбувся завдяки гранту DAAD, готувався ще принаймні з 

січня 2019 р. Тематика дослідницької поїздки – “Російсько-український 

конфлікт: Донбас, Азовське море та Одеса”. 

Члени німецької делегації ознайомились із БДПУ, розповіли про свої 

дослідження, провели круглий стіл, в якому взяли участь представники 

керівництва, викладацького складу та студентства університету. 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

27.06.2019 
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ПЕРШИЙ ВІЗИТ ДО БЕРДЯНСЬКА 

НОВОПРИЗНАЧЕНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА 

ГРЕЦІЇ ГРІГОРІОСА ТАССІОПУЛОСА 

18 листопада 2019 р. до Бердянська вперше завітав Генеральний консул 

Греції у м. Маріуполь Грігоріос Тассіопулос, 

який приступив до виконання консульських 

обов’язків в Україні кілька тижнів тому. 

Більшу частину свого візиту пан Тассіопулос 

провів у стінах Бердянського державного 

педагогічного університету, спілкуючись із його 

керівництвом, викладачами і студентами, а 

також членами Бердянського грецького 

товариства «Еллада», очолюваного викладачкою 

БДПУ Іриною Нагай. 

Професор Ігор Лиман презентував 

Генеральному консулу Греції проект монографії 

«Грецька громада та консули Греції у 

Бердянську ХІХ – початку ХХ століття», яку він завершує писати разом із 

директором НДІ Історичної урбаністики професором Вікторією 

Константіновою і яка буде 

видана Бердянським грецьким 

товариством «Еллада». Пан 

Тассіопулос з готовністю 

прийняв пропозицію написати 

передмову для цієї книги.   

Генеральному консулу 

були показані деякі з будинків 

Бердянська, які у ХІХ – на 

початку ХХ ст. належали 

грекам, у тому числі – і корпус 

5в БДПУ, а також будівля, у 

якій жив і працював консул Королівства Греція у Бердянську Михайло 

Пайкос. 

Пан Тассіопулос виказав неабияку зацікавленість історією грецької 

громади Бердянська, дослідженнями науковців БДПУ у сферах грецької 

історії та археології. А на зустрічі з мером Бердянська Генеральний консул 

Греції, до того ж, запевнив, що буде розвивати співпрацю із містом у галузі 

освіти. 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

18.11.2019 
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ВАЖЛИВІ ГОСТІ У СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ 

Цієї середи викладачі кафедри соціальних комунікацій та студенти-

журналісти факультету філології та соціальних комунікацій зустрічали 

Координатора Державного Департаменту США з питань американської 

допомоги в країнах Європи та Євразії Джеймса Куліковскі. Разом із паном 

Джеймсом кафедру відвідали координаторка Державного Департаменту 

США з питань американської допомоги для України Ерін Спітцер, 

директорка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Сюзан 

Фрітц.  
Для гостей провели екскурсію в навчальні кабінети радіо- та 

тележурналістики, доценти Юлія 

Мельнікова і Анастасія Носко 

розповіли високоповажним 

гостям, як обладнувалися ці 

лабораторії, продемонстрували 

новітнє обладнання, яке було 

закуплене за рахунок грантів від 

Посольства США в Україні та про 

значний фінансовий внесок 

самого університету, адже 

грантові кошти можна витрачати 

лише на обладнання і проведення тренінгів, а ремонтні роботи та закупівля 

меблів й інших матеріалів лягає на плечі грантоотримувачів. 

У приємній і затишній атмосфері пройшла зустріч з представниками 

студентства різних років навчання. Першокурсники розповіли, чому обрали 

спеціальність журналістика, а представники старших курсів – про свій 

досвід навчання та повсякденне використання ресурсів кафедральної 

телерадіолабораторії, що дуже допомагає їм під час виробничих практик і 

сприяє їх становленню як конкурентоспроможних і соціально 

відповідальних журналістів. 

Згодом журналісти 4 курсу продемонстрували власноруч підготовлений 

відеоролик. За основу було взяте опитування «Чи зможете ви розрізнити 

фейкову новину від правдивої», проведене на центральних вулицях 

Бердянська. 

Студенти щиро подякували гостям за те, що завдяки гранту навички у 

створенні власних медіапродуктів значно покращилися, а саме обладнання 

дало змогу швидше орієнтуватися вже на самій практиці. 

Джеймс Куліковскі і Сюзан Фрітц побажали студентам і надалі 

удосконалювати свою майстерність і в майбутньому стати успішними 

журналістами. 

 

Сергій Сінча, кореспондент «Університетського слова». 

 

06.11.2019 
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ДЕЛЕГАЦІЯ GIZ У БДПУ: ПІДГОТОВКА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУ, СПРЯМОВАНОГО НА ПОСИЛЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В АЗОВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

29 листопада 2019 р. до Бердянського державного педагогічного 

університету завітала представницька делегація Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

GIZ надає послуги у сфері міжнародного співробітництва у сфері 

розвитку і підтримує Україну за 

дорученням Федерального уряду 

Німеччини на шляху 

демократичних перетворень з 

1993 року. А нині планує 

реалізувати проект, спрямований 

на посилення економічної 

стійкості в Азовському регіоні, 

розрахований на Бердянськ, 

Мелітополь і Маріуполь. 

В ході зустрічі делегація GIZ 

обговорювала з керівництвом та викладачами БДПУ питання співпраці 

державного, приватного секторів і громадянського суспільства на 

місцевому/регіональному рівні для розвитку бізнесу та покращення 

перспектив зайнятості 

населення; сприяння 

інтегрованим, ґендерно-

чутливим, орієнтованим на 

ринок праці тренінгам і 

навчальним програмам, 

покликаним допомогти місцевим 

мешканцям і, зокрема, 

вразливим групам населення; 

шляхи оптимізації умов для 

ведення малого та середнього 

бізнесу тощо. 

Початок реалізації проекту розрахований вже на весну 2020 року. 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

02.12.2019 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР В КАТОВІЦЕ 

 

22 травня ц.р. в рамках реалізації угоди про співробітництво між Вищою 

технічною в Катовіце та Бердянським державним педагогічним 

університетом відбувся науково-методичний семінар «Моделі систем освіти 

країн Європейського Союзу» . 
Учасники 

семінару, серед яких 

була доцент кафедри 

економіки, 

підприємництва та 

фінансів к.е.н. Тетяна 

Петрівна Несторенко, 

представили аналіз 

систем освіти країн 

ЄС. Польські колеги 

поділилися досвідом 

реформування 

системи освіти в Польщі, суттєві зміни в якій стартували 1 жовтня 2018 р. 

Організація та проведення даного семінару стали можливими завдяки 

участі представників БДПУ в програмі мобільності викладачів, що 

реалізується між нашим вишем та Вищою технічною школою в Катовіце (в 

рамках ERASMUS+). 

 

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету. 

 

29.05.2019 

 

ІНОЗЕМНІ ГОСТІ З ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ В КАТОВІЦЕ 

(ПОЛЬЩА) 

Одним із основних напрямків роботи БДПУ є участь університету в 

спільних наукових та навчальних проектах із закордонними партнерами. Ще 

в 2013 р. між Бердянським державним педагогічним університетом та 

Вищою технічною школою в Катовіце (Польща) була підписана угода про 

співпрацю у різних сферах наукової та освітньої діяльності. І вже упродовж 

6 років наші викладачі і студенти беруть активну участь в роботі 

міжнародних наукових конференцій, які проводяться на базі ВТШ, 

проводять спільні наукові дослідження. 

У свою чергу, представники Вищої технічної школи в Катовіце охоче 

представляють результати власних досліджень на наукових конференціях, 

які проходять в БДПУ. 
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У минулому році співпраця БДПУ з 

польськими партнерами вийшла на новий 

рівень: завдяки підтримці ВТШ наш 

університет став учасником програми 

мобільності викладачів у проекті Erasmus+ 

Академічна мобільність, яка передбачає 

короткострокові програми обміну на навчання 

і практику для викладачів, працівників і 

студентів закладів вищої освіти. 

В рамках програми Erasmus+ два 

викладачі нашого університету (д.і.н., проф. 

Лиман Ігор Ігорович та к.е.н., доц. Несторенко 

Тетяна Петрівна) в травні 2019 р. відвідали 

Вищу технічну школу в Катовіце та 

прочитали лекції польським студентам. 

Візит польських колег до нашого університету в рамках програми 

Erasmus+ Академічна мобільність відбувається протягом цього тижня. До 

БДПУ завітала делегація представників Вищої технічної школи в Катовіце у 

складі проректора Вищої технічної школи в Катовіце Магдалєни Вєжбік-

Строньської, декана, професора WST Александра Остенди і начальника 

відділу маркетингу та ІТ Павла 

Мікоса. Зокрема, 12 червня 

польські гості провели лекцію 

для студентів і викладачів 

БДПУ, у якій вони розповіли 

про своє місто та особливості 

навчання у Вищій технічній 

школі в Катовіце, презентували 

здобутки Науково-

технологічного парку і проекту 

«Startup». 

Відбулася і зустріч польських колег з керівництвом БДПУ, під час якої 

були обговорені напрямки подальшої співпраці між нашим університетом і 

Вищою технічною школою в Катовіце та можливість реалізації подвійних 

програм навчання між нашими вишами. 

 

Марія Кальма, секретар міжнародного відділу 

БДПУ. 

 

14.06.2019 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ДНІ ERASMUS+ 

З 4 по 8 листопада Анастасія Попова, заступник декана з наукової та 

міжнародної діяльності ФДССО, голова Ради молодих учених (ст. викладач 

кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти) брала участь в 

інформаційному тижні національного офісу Erasmus+ в рамках «Програми 

Європейського Союзу у сфері освіти, професійного розвитку, молоді та 

спорту (2014 – 2020 рр.)». П’ятиденний марафон корисної та цікавої 

інформації, пов’язаної з міжнародною діяльністю закладів освіти об’єднав 

понад 2 тисячі учасників з України, Австрії, Франції, Німеччини, 

Словаччини, Палестини, Тунісу та Польщі у стінах головного корпусу 

Національного університету імені Тараса Шевченка. 

Метою заходу було ознайомлення, мотивація, обмін досвідом та 

встановлення партнерських відносин 

між працівниками закладів освіти, 

здобувачами ВО у контексті 

міжнародної співпраці Erasmus+. 

Програма інформаційного тижня 

була дуже насиченою, кожен день 

роботи мав свій тематичний напрям і 

передбачав ознайомлення із 

конкретною програмою, а також 

досвідом українських та закордонних 

університетів щодо особливостей її 

впровадження та реалізації у стінах 

їх закладів освіти. 

Перший день активної роботи 

розпочався з «Міжнародного 

інформаційного дня програми Еразмус+ в Україні – конкурс 2020 р.» на 

якому представники Міністерств та комітетів виконавчої влади представили 

пріоритети розвитку освіти і науки України, що є важливим для обрання 

тематики проектів. Керівники національних офісів з Австрії, Тунісу та 

Палестини окреслили основні питання, пов’язанні із пошуком партнерів і 

специфіки уникнення дублювання, а також надали корисні поради щодо 

проектних пропозицій та синергії з іншими проектами у рамках програми 

Еразмус+. 

Другий день «Міжнародної мобільності програми Еразмус+: як успішно 

подавати заявки та якісно впроваджувати проекти мобільності» передбачав 

розгляд стану реалізації, рекомендацій для ефективного впровадження та 

бачення на майбутнє особливостей міжнародної кредитної мобільності між 

українськими університетами та університетами країн-членів Програми. 

Також були представлені статистичні звіти представників національних 

офісів з Литви, Німеччини, Польщі  щодо співпраці з українськими ЗВО. 

Третій день передбачав розгляд питань та кращих українських практик, 

пов’язаних із індивідуальними можливостями викладачів та здобувачів ВО у 
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рамках співпраці КА1 та КА 2 програм ЕРАЗМУС+. Заклади вищої освіти із 

потужними міжнародними, проектними відділами та відділами академічної 

мобільності ділилися досвідом щодо організації академічної мобільності та 

презентували результати своєї діяльності для широкого загалу викладачів та 

здобувачів ВО з усіх куточків України. 

У рамках четвертого дня програмою було 

заплановано проведення VIII Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Європейська інтеграція вищої освіти 

України в контексті Болонського процесу: 

студентоцентроване навчання, викладання та 

оцінювання як частина системи забезпечення 

якості вищої освіти», спікерами якої 

виступили Леонід Губернський, ректор 

Національного університету імені Тараса 

Шевченка, Єгор Стадний, заступник міністра 

освіти і науки України, Сергій Квіт, голова 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, Василь Кремінь, 

президент Академії педагогічних наук 

України та інші не менш впливові 

освітяни України та Європи. 

Заключний день роботи у рамках 

інформаційного тижня Еразмус+ 

передбачав доповіді щодо особливостей 

подання проектних заявок, а також поради 

та рекомендації від проектних команд 

українських університетів у рамках 

конкурсу Жана Моне. 

За підсумками роботи кожного інформаційного дня учасники отримували 

іменні сертифікати та мали можливість поспілкуватися з колегами щодо їх 

досвіду міжнародної діяльності, впровадження програм Еразмус+. 

 

Анастасія Попова, заступник декана з наукової та 

міжнародної діяльності ФДССО, голова Ради 

молодих учених БДПУ, старший викладач кафедри 

соціальної роботи та інклюзивної освіти, к.п.н. 

 

13.11.2019 
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ЕРАЗМУС+: МОЖЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ДЛЯ 

БДПУ 

Надважливе питання міжнародної та грантової діяльності, що в сучасних 

реаліях суттєво впливає на долю закладів вищої освіти, зібрало 27 листопада 

2019 року у конференц-залі Бердянського державного педагогічного 

університету представників структурних підрозділів усіх факультетів: 

відповідальних осіб за наукову та міжнародну діяльність, завідувачів кафедр 

та усіх зацікавлених. 

Зустріч, ініційована 

головою Ради молодих 

учених за підтримки 

професора Ігоря Лимана, 

координатора міжнародної 

діяльності, мала на меті 

активізувати процеси 

підготовки проєктних заявок 

та пошуків міжнародних 

партнерів у рамках програми 

міжнародної співпраці 

Європейського Союзу Еразмус+. 

Організатори заходу детально розповіли про можливості програми, які 

доступні для наших викладачів та здобувачів вищої освіти, а саме: про 

відкриті напрямки діяльності в рамках проєкту Еразмус+ та типи участі в 

них: 

Учасники заходу отримали 

покрокові інструкції щодо 

подання заявок: дізналися про 

особливості процедури їх 

оформлення, важливість 

дедлайнів, вимоги до 

аплікантів, пакет необхі дних 

документів. Також Ігор 

Лиман та Анастасія Попова 

поділилися власним досвідом 

підготовки проєктних заявок. 

Для тих, хто не зміг бути присутнім на зустрічі, варто ознайомитися із 

інформацією Програми та можливості Еразмус+ на сайті БДПУ. 

 

Анастасія Носко, доцентка кафедри соціальних 

комунікацій. 

29.11.2019 
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БДПУ В ПРОЕКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І 

ЛІДЕРСТВО» 

6-8 червня у Києві проходив захист 

мініпроектів учасників проекту 

«Інноваційний університет і лідерство», що 

тривав впродовж жовтня 2018 – червня 2019 

р.  
Проект реалізовано 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. 

Учасник проекту, професор БДПУ Ігор Лиман успішно захистив свій 

мініпроект «Модернізація 

взаємин університету зі 

школою в науковій сфері: 

імплементація польського 

досвіду» і отримав диплом 

за підписами координатора 

проекту з української 

сторони Тараса Фінікова, 

координаторів з польської 

сторони Роберта Сухарскі 

(Варшавський університет) і 

Богдана Шляхти 

(Ягеллонський університет). 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

11.06.2019 
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САМІТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У 

ВАРШАВІ 

Саміт регіональної та економічної дипломатії 9-10 вересня 2019 р. 

пройшов у готелі Хілтон у Варшаві. На нього зібралось понад 1400 

учасників з усієї Європи. Близько 100 експертів виступили на 25 

дискусійних панелях, присвячених місцевому самоврядуванню, бізнесу та 

науці. 

Головним організатором конференції стало Міністерство підприємництва 

та технологій Республіки Польща.  
Понад 30 інституцій (міністерства, польські та закордонні регіони, 

неурядові та бізнес-організації, 

а також аналітичні центри) 

представили свої стенди у 

виставковій зоні. 

Одна з панелей Саміту – 

«Наукове транскордонне 

співробітництво на 

регіональному рівні» – 

презентувала проект 

«Інноваційний університет і 

лідерство» (http://ri-

urbanhistory.org.ua/projects/9-

news/687-zavershennya-iv-fazi-

proektu-innovatsijnij-universitet-i-liderstvo) (професори Тарас Фініков і Роберт 

Сухарскі). В панелі взяли очну участь близько 40 учасників всіх минулих 4 

фаз цього проекту, які 

спеціально зібрались у Варшаві 

відзначити 5-річчя 

«Інноваційного університету і 

лідерства». Серед них – і 

професор БДПУ Ігор Лиман. 

На спеціальному засіданні у 

Варшавському університеті було 

оголошено про створення 

громадської організації 

«Інноваційний університет», 

обговорено плани її діяльності, 

написані заяви про вступ до неї. 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

15.09.2019 
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ЄДИНИЙ ПРАВИЛЬНИЙ ШЛЯХ – РОЗВИТОК 

 

Великі можливості відкриває час, в якому ми з вами живемо. Ми не 

маємо обмежень у можливостях, розвитку та прагненнях. Викладачі нашого 

університету не зупиняються 

на досягнутому, тому 

використовують будь-яку 

нагоду розвиватися самим та 

ділитися набутими знаннями зі 

студентами. 

Нещодавно перша 

проректорка нашого 

університету, професор Ольга 

Гуренко взяла участь у 120-

годинній серії тренінгів, які 

були організовані в рамках 

проєкту «Інноваційний 

університет та лідерство Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і 

стратегії розвитку університету». Факультет «Вільних мистецтв і наук» 

(Артес Лібералес).  
Тренінги проходили з 7 по 11 жовтня 2019 року на базі Варшавського 

університету та з 14 по 18 жовтня на базі Ягеллонського університету у 

Кракові. Крім того, з 21 по 31 жовтня 2019 року були організовані зустрічі 

для надання учасникам інформаційної підтримки у підготовці мікропроєктів 

та індивідуальні консультації з 

провідними польськими 

науковцями та експертами у 

галузі науки й освіти.  
Організаторами виступили 

професор Тарас Фініков, 

координатор проєкту з 

української сторони та професор 

Роберт Сухарський, який 

координував проєкт із польської 

сторони. Все це 

супроводжувалося підтримкою 

співорганізаторів Варшавського 

університету, Ягеллонського університету, Фундацією Artes Liberales з 

польської сторони та Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний 

фонд досліджень освітньої політики» та Спілкою ректорів закладів вищої 

освіти України з нашої сторони. 

Загалом відбір проходив серед науковців, представників вищих 

навчальних закладів з усієї країни, а конкуренція склала 5,5 чоловік на одне 

місце. Метою такого заходу стала підготовка двох груп академічних лідерів, 

що мають бажання та здатні впроваджувати сучасні інтердисциплінарні, 
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трансдисциплінарні, міжгалузеві освітньо-наукові програми в практики 

української вищої школи. 

За словами Ольги Гуренко, така практика допомагає не просто побачити 

принцип організації закладів вищої освіти, але й привезти з собою досвід 

запровадження таких практик у нас. А головне – бути готовим взяти на себе 

відповідальність за хід модернізації вищої школи. 

У час, коли все довкола змінюється, не варто стояти осторонь. Слід брати 

у цьому участь і бути готовим до труднощів. Змінювати світ, розпочинаючи 

із себе. 

 

Ангеліна Кружкова, кореспондентка «Університетського слова». 

 

14.11.2019 

 

БДПУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ «ЗМІНИ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ У ХХІ СТОЛІТТІ» 

 

Впродовж 2017-2018 років наш університет брав участь у проекті 

«Прогресивне управління університетом», базою якого став Університет 

імені Масарика (Брно, Чехія). Представники БДПУ Ольга Гуренко, Ігор 

Лиман і Юлія Королевська взяли участь у заходах цього проекту в Чехії. 

Як розгортання тієї співпраці навесні цього року Бердянський державний 

педагогічний університет був відібраний для участі в проекті «Зміни 

педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті», який реалізується 

у період з травня 2019 року до грудня 2021 року. Проект реалізує 

Університет імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку. 

Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті» 

спрямований на посилення можливостей працівників середнього 

менеджменту та викладачів українських університетів, що готують 

майбутніх вчителів.  
Загалом до проекту увійшли 20 українських університетів, які, згідно з 

формулюванням грантової заявки, «відіграють важливу роль у розвитку 

української освіти на регіональному та загальнодержавному рівні». 

Теми, навколо яких організується реалізація проекту: 

підготовка педагога у ХХІ столітті; 

підтримка молодих науковців в університетах, особливо у сфері науки і 

досліджень, та підвищення їхньої академічної мобільності; 

внутрішня оцінка закладів вищої освіти; 

інтернаціоналізація університетів та підготовка і участь у міжнародних 

проектах; 

актуальні інтереси учасників проекту. 

17-23 листопада 2019 р. в Університет імені Масарика відбулась перша 

зустріч цього проекту. Поміж інших, були прочитані лекції «Актуальні теми 

в університетському середовищі у контексті індикаторів якості освіти», 

«Інтернаціоналізація як найбільший виклик для університетів», «Зміни у 
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школі у ХХІ столітті», «Дослідження у школі, дослідницькі проекти, які 

спрямовані на інклюзію в школі, створення та реалізація», «Технології в 

освіті та педагогічній діяльності», «Мобільність студентів, проекти 

«Erasmus+ K3»», 

«Метод дорадчого 

кола: виклики та 

перепони в роботі 

викладача 

університету в 

Україні», 

«Стратегічне 

планування та головні 

виклики для 

педагогічних 

факультетів в Чехії», 

«Як навчити 

вчителя?…», 

«Проектна діяльність 

як частина навчання педагогів». Лектори – Ленка Гулова, Радім Шіп, Деніса 

Денглерова, Маркета Седлакова, Їржі Нємец, Мартіна Куровскі, Міхал 

Черни, Зденєк Янік, Франтішек Трапл. 

Крім того, представники 20 українських університетів взяли участь у 

конференції «Енвайронментальні виміри педагогічних професій». Відбулась 

зустріч із експерткою із Лісабонського університету (Португалія) Евою 

Марією Мірандою Перес. 

У 2020 році передбачається конференція докторантів (аспірантів), у якій 

візьмуть участь представники як України, так і Чехії. Конференція 

включатиме також освітню програму, спрямовану на знайомство з 

можливостями для молодих науковців. 

Крім того, буде оголошено конкурс міжнародних докторантських 

(аспірантських) мініпроектів, які у рамках проекту «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у ХХІ столітті» можуть отримати мінігрант для 

публікації спільної статті. 

Впродовж проекту в Україні відбудеться два круглі столи щодо 

результатів проекту. 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

28.11.2019 
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НОВІ ВИКЛИКИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ – НОВІ ПІДХОДИ: ОН-

ЛАЙН ВОРКШОП У ГАННОВЕРІ 

 

Коронавірус кидає серйозні виклики, вносить корективи в плани всього 

світу і разом з тим змушує освоювати альтернативні підходи. 

В останній декаді березня в Ганновері мав відбутись воркшоп проекту 

«Управління інтернаціоналізацією та академічна співпраця між Німеччиною 

та Україною 2020-2021» (“Training Course on Management of 

Internationalisation and German-Ukrainian Academic Cooperation 2020-2021”). 

Але коронавірус зробив неможливим проведення запланованого заходу 

«вживу», натомість Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма 

Лейбніца (Leibniz Universität Hannover) організував кількаденний он-лайн 

воршоп. 

Проект «Управління інтернаціоналізацією та академічна співпраця між 

Німеччиною та Україною 2020-2021» розпочато командою міжнародного 

відділу Ганноверського університету. Його загальна мета – надати 

представникам українських закладів вищої освіти знання з різних аспектів 

інтернаціоналізації та допомогти їм керувати відповідними процесами, а 

також сприяти як німецько-українському співробітництву, так і 

інтернаціоналізації університетів.  
Згідно з планами, учасники проекту мали 

• отримати всебічні знання про інтернаціоналізацію та компетенції, 

необхідні для  успішного управління нею; 

• набути soft skills, необхідних для управління міжнародною вищою 

освітою: (міжкультурні) комунікативні навички, управління вирішенням 

конфліктів; 

• здобути відповідні навички управління, необхідні для 

інтернаціоналізації: управління проектами, управління змінами; 

• інтегруватися в регіональні та міжрегіональні мережі обміну знаннями 

та двостороннього / багатостороннього співробітництва; 

• ініціювати, скеровувати або розширювати проекти міжнародного 

співробітництва; 

• реалізувати індивідуальні проекти інтернаціоналізації. 

Тренінг фінансується DAAD із коштів, які надало Федеральне 

міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини (BMBF). 

В он-лайн воркшопі взяли участь представники всіх 18 українських 

університетів проекту, включно із Бердянським державним педагогічним 

університетом. З боку організаторів і запрошених ними лекторів виступили 

Dr. Birgit Barden-Läufer, Nataliya Butych, Nadine Sturm, Dr. Oksana 

Seumenicht. 

Один день он-лайн воркшопу, 24 березня, цілковито був присвячений 

лекціям доктора Фіони Хантер (Fiona Hunter) – колишньої Президентки 

Європейської асоціації міжнародної освіти (European Association for 

International Education), яка має світовий консультаційний досвід з 

інтернаціоналізації. Фіона Хантер проводила лекції із свого будинку в 
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Мілані, який нині знаходиться в епіцентрі пандемії. Тож доктор Хантер на 

прохання Ігоря Лимана дала розгорнуту картину свого бачення тих 

короткотермінових і довготермінових змін, які коронавірус внесе в тренди 

університетської інтернаціоналізації в світі. 

Ще до початку он-лайн воркшопу на відкритій платформі для створення 

сервісу хмарного зберігання даних Seafile німецькі організатори розмістили 

рекомендовану літературу. Всі українські учасники записали в парах свої 

презентації, користуючись режимом відеозапису в Skype. При проведенні 

воркшопу використовувалась платформа компанії Zoom Video 

Communications. Offline 

individual video reviews 

чергувались з он-лайн 

сесіями для обговорення 

побаченого і прочитаного. 

Вийшло вельми 

інформативно, 

продуктивно і, що 

важливо, не нудно. В 

умовах карантину 

відповідний досвід можна 

прикласти і до організації 

дистанційно навчання в 

БДПУ. 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

26.03.2020 

 

«NEW GENERATION SCHOOL TEACHER» 

 

Перша проректорка Бердянського державного педагогічного 

університету, професорка Ольга Гуренко та доцентка кафедри іноземних 

мов і методики викладання Ірина Школа 26 листопада стали учасниками 

презентації результатів спільного проекту Британської Ради та Міністерства 

освіти і науки України «New Generation School Teacher» (Шкільний учитель 

нового покоління). Цікава зустріч дозволила поринути не лише в атмосферу 

англомовного спілкування, познайомитися з колективом Британської Ради в 

Україні та творчою групою, яка брала участь у реалізації проекту, але й 

долучитися до найновіших напрацювань з методики викладання іноземної 

мови. 

Заявлений проект «Шкільний учитель нового покоління» отримав високу 

оцінку від МОН України та директора Британської Ради в Україні пана 

Саймона Вільямса. Головною м етою роботи була розробка та впровадження 

експериментальної програми з методики навчання англійської мови, що 
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врахувала найкращий вітчизняний та зарубіжний досвід і була складена 

відповідно до європейських вимог до підготовки вчителя іноземної мови. 

Експериментальний курс з методики іноземної мови запроваджувався в 

14 університетах України, мав інноваційний характер і передбачав суттєві 

зміни не лише на рівні змісту і структури, а й на рівні термінів вивчення 

дисципліни, підходів до її викладання, системи оцінювання та організації 

педагогічної практики студентів. 

Відбулася цікава панельна 

дискусія, що дозволила 

обговорити усі деталі 

впровадження експерименту та 

його успішні результати. Творча 

група презентувала програму 

дисципліни, що складається із 23 

модулів і передбачає  – 660 годин 

(22 кредити), з них 396 годин – 

практичних занять та 264 години – 

самостійного вивчення. 

Викладацька практика передбачає досвід спостереження під час 2 року 

навчання, практику асистування вчителю під час 3 року навчання та 

самостійне викладання протягом 4 року навчання. Оприлюднений досвід 

викладання іноземної мови обов’язково знайде своє застосування у практиці 

роботи кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського 

державного педагогічного університету. 

 

Ірина Школа, доцентка кафедри іноземних мов 

і методики викладання. 

 

27.11.2019 

 

УКРАЇНО-БРИТАНСЬКИЙ ФОРУМ «ДОСКОНАЛІСТЬ 

ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ» 

Минулого тижня доцент кафедри прикладної психології та логопедії 

Наталя Цибуляк мала можливість взяти участь у Форумі «Досконалість 

викладання і навчання у вищій освіті», який був організований Британською 

Радою в Україні за партнерства Інституту вищої освіти НАПН України та 

AdvanceHE (Велика Британія) і підтримки Міністерства освіти і науки 

України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 

Мета форуму – започаткувати національну платформу для фахового 

обговорення і обміну кращими практиками з питань вдосконалення 

викладання у вищій освіті. Під час заходу ключовими проблемами для 

обговорення стали: 

 Досконалість викладання як пріоритет розвитку Європейського 

простору вищої освіти та національної політики України. Спікери: Світлана 
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Калашнікова, Директор Інституту вищої освіти НАПН України, член 

Національної команди експертів з реформування вищої освіти; Олег Шаров, 

Генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих, 

Міністерство освіти і науки України, член Національної команди експертів з 

реформування вищої освіти; Михайло Винницький, голова Секретаріату, 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.  
 Досвід Великої Британії щодо вдосконалення викладання у вищій 

освіті. Спікери: Ієн Холл, Керівник 

партнерських програм, Advance HE 

(Велика Британія); Джулі Болдрі 

Карренс, Генеральний директор, Higher 

Ideas (Велика Британія);  Саймон 

Вільямс, Директор, Британська Рада в 

Україні). 

 Презентація досвіду 

університетів України щодо 

професійного розвитку викладачів. 

Спікери: Володимир Бугров, Проректор з 

науково-педагогічної роботи, Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка;  Наталія Віннікова, Проректор з наукової роботи, Київський 

університет Бориса Грінченка; Тарас Добк о, Перший проректор, 

Український католицький університет, член Національної команди експертів 

з реформування вищої освіти) 

Форум став першим у серії заходів нової трирічної програми, 

спрямованої на підвищення якості викладання у 

вищій освіті України. Тому під час заходу 

Британська Рада представила нову Програму, 

спрямовану на розвиток досконалості 

викладання і навчання у вищій освіті України 

(Ukraine Higher Education Teaching Excellence 

Programme). Реалізація Програми 

відбуватиметься протягом 2019 – 2022 років. До 

участі в Програмі були запрошені заклади вищої 

освіти, які прагнуть розбудовувати систему 

вдосконалення викладання у власній установі. Детальні умови та вимоги до 

закладів вищої освіти мають бути оприлюднені 10 грудня цього року. 

 

Наталя Цибуляк, доцент кафедри прикладної 

психології та логопедії. 

 

09.12.2019 
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ДЛЯ СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

 

22-23 квітня ц. р. доценти кафедри іноземних мов факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ Ірина Школа та Богдана Салюк, які є 

учасниками грантового проекту «Програма малих стипендій з вивчення 

англійської мови «English Access 

Microscholrship Program», брали участь у 

навчальному семінарі з питань використання 

нових методів навчання для викладачів 

англійської мови.  
Семінар проводився з участю фахівців 

відділу програм з вивчення англійської мови 

Посольства США. Викладачі із задоволенням 

занурилися у творчу атмосферу 

«Американського дому», ознайомилися з 

кращим світовим досвідом і 

методиками  проведення 

занять з англійської мови, що 

сприятиме підвищенню якості 

викладання, як в рамках Програми Access, так і поза межами цієї програми. 

 

«Університетське Слово» (за 

матеріалами Ірини Школи) 

25.04.2019 
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ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ 

У рамках завершення дворічної благодійної програми «English Access 

Microscholarship Program» 18 червня до стін Бердянського державного 

педагогічного університету 

завітав аташе з питань культури 

Посольства США в Україні Sean 

O’Hara, помічник аташе Лілія 

Шило та заступник генерального 

директора міжнародної 

неприбуткової організації 

‘Project Harmony, Inc.Ukraine’ 

Олександра Безручко. Вони 

зустрілися з проректором з 

науково-педагогічної роботи 

Вікторією Ліпич та з колегами 

факультету філології та 

соціальних комунікацій.  
Учасники зустрічі обговорили результати впровадження «Програми 

малих стипендій з вивчення англійської мови «English Access 

Microscholarship Program», що реалізовувалася на базі нашого вишу, а також 

можливості подальшої співпраці Бердянського державного педагогічного 

університету і Посольства США 

в Україні. 

Наступного дня Sean O’Hara 

та Лілія Шило взяли участь у 

церемонії закриття програми 

Access у Бердянську та 

Маріуполі, під час якої вони 

поспілкувалися зі студентами 

програми щодо їх вражень від 

занять з англійської мови та 

благодійництва, планів на 

майбутнє. 

Ми щиро вдячні Посольству 

США в Україні за дворічну плідну співпрацю з розвитку гуманітарних 

зв’язків між нашими країнами та констатуємо, що студенти-випускники 

«English Access Microscholarship Program» підвищили рівень знань з 

англійської мови, отримали неоціненний досвід спілкування з native speakers 

та впровадження соціальних проектів. 

 

Богдана Салюк, доцент кафедри іноземних мов і 

методики викладання БДПУ. 

21.06.2019 
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JUNE ACCESS TRAINING 

Другий рік поспіль на базі Бердянського державного педагогічного 

університету впроваджується проект «English Access Microscholarship 

Program», яка є дворічною безкоштовною програмою вивчення англійської 

мови та країнознавства США та розвитку лідерських якостей і активної 

громадянської позиції підлітків 13–

15 років. Проект Access – це 

міжнародна програма, що діє у 

понад 80 країнах світу, зокрема в 

Україні успішно імплементується 

міжнародною неприбутковою 

організацією Project Harmony, Inc. 

Ukraine і фінансується Державним 

департаментом Сполучених 

Штатів Америки.  
Реалізація цього проекту 

передбачає проведення 

Регіональним офісом з питань англійської мови (RELO) спеціалізованих 

тренінгів та семінарів для викладачів Access, з метою ознайомлення з 

новітніми методами викладання англійської мови та країнознавства, 

консолідації та координації співпраці педагогічного колективу проекту. 

Так, з 10 по 13 червня у культурному центрі America House командою 

RELO та U.S. Embassy Kyiv було організовано і проведено чотириденний 

тренінг «Inclusive 

Teaching Practices / 

Learning Outcomes 

for ACCESS» для 

викладачів Access 

з міст-учасників 

програми – Одеси, 

Ізмаїла, 

Бердянська, 

Бахмута, 

Сєверодонецька, 

Слов’янська, Краматорська, Маріуполя, Житомира, Харкова, Берегова, 

Києва, Миколаєва, Запоріжжя. Access Berdiansk представила доцент кафедри 

іноземних мов і методики викладання БДПУ і викладач програми Богдана 

Салюк. 

Тренери Crystal Bock-Thiessen (EL Specialist), Luis Perea (English 

Language Fellow, Ukraine) і команда викладачів Access (Анна Слободянюк, 

Олена Танчик, Марина Шевченко, Оксана Ласій, Оксана Холод, Олена 

Середіна) підготували насичену програму з методології викладання 

англійської мови в інклюзивних класах і тематичного планування занять. 

Учасники тренінгу працювали над рефлективними практиками у контексті 
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інклюзивного освітнього простору, ставили довгострокові та 

короткострокові цілі з урахуванням стандартів CEFR та ACTFL і таксономії 

Блума, розробляли проекти у малих групах, а також дискутували і ділились 

своїм професійним досвідом. 

Чотири дні у дружній атмосфері закоханих у свою справу і професію 

Access Teachers пролетіли як один. Дякуємо усій dream team українських 

RELO та U.S. Embassy Kyiv та чудовим колегам за фахове спілкування, 

креатив, натхнення та підтримку. 

 

Богдана Салюк, доцент кафедри іноземних мов і 

методики викладання БДПУ. 

 

18.06.2019 

 

ACCESS UKRAINE ALUMNI SUMMIT 2019 … І БЕРДЯНСЬК 

 

Цьогорічна золота осінь була ознаменована безпрецедентним 

інфоприводом – святкуванням 10-річчя програми Access в Україні під час 

традиційного Access Ukraine Alumni 

Summit. 

Програма малих стипендій з 

вивчення англійської мови «English 

Access Microscholarship Program» є 

міжнародним проектом, що реалізується 

у понад 80 країнах світу. В Україні вже 

десятиліття він успішно впроваджується 

міжнародною неприбутковою 

організацією ‘Project Harmony, 

Inc.Ukraine’ і фінансується Державним 

департаментом Сполучених Штатів 

Америки. Упродовж двох років підлітки 

13-15 років мають змогу безкоштовно вивчати англійську мову та 

країнознавство США, а також розвивати власні лідерські якості соціально 

активних громадян. 

З 2017 року програма Access реалізовується у Бердянському державному 

педагогічному університеті у співпраці з RELO, Посольством США в 

Україні та організацією ‘Project Harmony, Inc.Ukraine’. Під керівництвом 

Access Teachers, доцентів Салюк Б. А., Школи І.В. 24 бердянські школярі 

успішно завершили програму в 2019 році. 

18 і 19 жовтня учасники Berdiansk Access взяли участь у Саміті 

випускників проекту Acc ess в Україні. Разом з молоддю з 14 міст вони 

презентували своє місто та діяльність у рамках проекту, обмінювалися 

досвідом роботи і враженнями від інтенсивів з англійської мови та 

соціального благодійництва, говорили про плани на майбутнє. Головною 

темою заходу постало питання протидії булінгу. Ключовим спікером 
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виступив професор-фулбрайтівець Michael S. Cronin, який розкрив сутність 

основних понять у своїй доповіді “Advocacy and Civic Engagement”. Під час 

тренінгу з анти-булінгу, який проводила волонтерка Корпусу Миру Kendra 

Van Beek, студенти обговорювали види і причини булінгу, порівнювали 

американські й українські закони, а також шляхи та засоби боротьби з цим 

негативним соціальним явищем. 

Бердянська команда Access мала змогу поспілкувалася з організаторами 

й почесними гостями Саміту – керівником RELO в Україні Timothy Collins, 

радником з питань преси, освіти і культури David “Mike” Reinert і в.о. 

заступника голови дипломатичної місії США в Україні Joseph Pennington. 

Наші студенти показали себе цікавими та експресивними співрозмовниками, 

які вільно володіють англійською мовою під час дискусій з актуальних 

проблем молоді, локальних громад і суспільства в цілому, продукуючи нові 

погляди та шляхи вирішення складних питань. 

Висловлюємо щиру вдячність Державному департаменту США, U.S. 

Embassy Kyiv, RELO в Україні та Project Harmony, Inc.Ukraine за плідну 

співпрацю з розвитку гуманітарних зв’язків між нашими країнами і 

неоціненний досвід та можливості, які отримали бердянські випускники 

«English Access Microscholarship Program». 

Зичимо проекту Access процвітання і довголіття! 

 

Богдана Салюк, доцент кафедри іноземних мов і 

методики викладання БДПУ. 

 

23.10.2019 

 

КОМАНДА ACCESS ТА ДОБРОДІЙ В ГОСТЯХ У МАЛЯТ З 

CARITAS-SPES-BERDIANSK 

19 грудня Бердянська команда випускників 

програми малих стипендій з вивчення 

англійської мови «Access» (викладачі – доценти 

Ірина Школа та Богдана Салюк) у співпраці з 

фондом Катерини Ковшевич (представник –

Степан Герилів) відвідали Caritas-Spes-

Berdiansk, аби привітати маленьких вихованців 

зі святом святого Миколая. 

Засновниця фонду імені Катерини 

Ковшевич – американка українського 

походження пані Христина Ковшевич-Дурбак – 

уже протягом восьми років не тільки 

ощасливлює наших студентів, надаючи їм 

кошти на оплату навчання в БДПУ, а й 

регулярно висилає зі США посилки з різним 

крамом на адресу університетської Благодійної 
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Скрині «добродій» (засновник – Степан Герилів). 

Більшість речей було реалізовано на численних благодійних ярмарках, 

кошти від яких пішли на придбання медикаментів для солдатів-фронтовиків. 

Цього разу в посилці були різноманітні сувеніри, які Степан Миколайович 

запропонував і студентам Access для відвідин діток, які навчаються в 

Карітасі. 

У святковий день Благодійний фонд подарував діткам теплі в’язані 

шапочки, а команда Access, крім солодощів та пазлів, – гарний настрій та 

можливість попрацювати помічниками Санти. Випускники Access вчили 

малят англійської, грали, малювали та робили гарні святкові листівки. 

Зустріч вийшла дуже теплою і надихаючою. 

 

Доцент кафедри іноземних мов і методики 

викладання Ірина Школа. 

23.12.2019 

СТУДЕНТСЬКИЙ ХАКАТОН 

14 листопада у Бердянському держаному педагогічному університеті 

відбувся хакатон, організований студентською командою Enactus BDPU. 

Міжнародний проект Enactus існує у 37 країнах світу серед яких Україна. 

У проекті беруть участь студенти, представники закладів вищої освіти, 

бізнес-лідери, представники громадських 

організацій, які разом реалізовують 

соціальні, екологічні, соціально-

підприємницькі проекти. 

Команда Enactus BDPU презентувала 

власні проекти, спрямовані на 

покращення життя у місті, зокрема 

формування екологічної свідомості 

мешканців і гостей міста, використання 

крафтових екологічних пакетів, 

сортування сміття тощо. 

Велика подяка адміністрації університету, підприємцям, представникам 

громадських організацій міста, які взяли участь у заході та сприяли 

удосконаленню, масштабуванню вже існуючих та розробці нових проектів. 

 

Текст – Павло Буянов, доцент кафедри професійної 

освіти, трудового навчання та технологій. 

18.11.2019 
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БДПУ І ENACTUS: ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ 

Enactus — це міжнародна неполітична громадська організація, створена 

1975 року в США, яка має на меті 

сприяти досягненню Цілей Сталого 

Розвитку через підприємницьку 

діяльність. 

Наразі Enactus існує у 37 країнах 

світу, серед яких Україна, та 1700  

університетах. У діяльності організації 

беруть участь студенти, представники 

ВНЗ та бізнес-лідери, які разом 

реалізовують соціально-підприємницькі 

проєкти. Якість і вплив проектів 

оцінюють фахівці під час регіональних, 

національних заходів та щорічного 

чемпіонату світу.  
Команда Енактус Бердянського державного педагогічного університету  

30.11 та 01.12 2019 року відвідала щорічний обов’язковий захід, “Проектний 

прототип”, для представлення партнерам організації Енактус Україна (журі) 

результатів роботи, стадій реалізації соціально-підприємницьких проектів. 

Команда БДПУ виступила з трьома соціально-підприємницькими 

проектами: 

Творчий Азов – це проєкт, що реалізується другий рік та передбачає 

залучення дітей віком від 8 до 14 років для створення фігурок, картин та 

рамок з мушель та побутового сміття. Під час проводження майстер-класів 

команда обговорює з дітьми актуальні питання екології, зокрема, потреби у 

сортуванні сміття та дбайливого 

ставлення до природи. Команда 

відзвітувала щодо проведення трьох 

майстер-класів та залучення понад 50 

дітей до цього проекту у листопаді місяці. 

Екопакети – цей проєкт передбачає 

створення подарункових, сувенірних 

пакетів з крафтового паперу та 

подальшим оформленням малюнками для 

забезпечення внутрішнього ринку міста в 

рамках політики країни щодо зменшення 

кількості поліетилену в обігу. Команда 

представила наробки щодо цього проекту: 

створила прототип пакету(ручна робота) 

та висвітлила подальший напрям його розвитку(ринки збуту, партнери, 

взаємодія з іншими проектами команди). Команда почала розробку цього 

проекту у жовтні 2019 року. 

Горнятка – мета цього проєкту – запровадити сортування паперових 
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стаканчиків та подальшу їх доставку до місця переробки. Сортувальні точки 

не приймають паперові стаканчики, адже більшість заводів не здатні 

переробити горнятка. Команда БДПУ, запозичивши досвід інших учасників 

проекту, взялась за налагодження логістики доставки цих стаканчиків та їх 

збору. Передбачається створення 

унікальних, мистецьких урн на базі 

кав’ярень для збиранння таких стаканчиків 

та подальшу їх реалізацію. Презентація 

проектів пройшла за планом, команда 

показала високі результати у найкоротші 

строки. 

Наступного дня, 01.12. 2019, команда 

Енактус БДПУ брала участь у бізнес 

тренінгах від Офісу Енактус України. 

Студенти БДПУ  мали змогу 

поспілкуватись з провідною бізнесвумен 

України із соціального бізнесу – Аліною Бочарніковою. День мав насичену 

програму, з 10.00 до 19.00  та передбачав ряд освітніх заходів для команд. Як 

результат, тренінг позитивно вплинув на команду, пок азником цього стало 

розширення кількості виробів запропонованих до створення у межах 

проекту “Творчий Азов”, завдяки детальному розбору проекту на бізнес-

деталі. 

Команда Енактус БДПУ вдячна Бердянському державному 

педагогічному університету, зокрема, гуманітарно-економічному 

факультету,  за підтримку та сприяння реалізації студентських ініціатив у 

сфері соціального-підприємництва. 

 

Текст – Вадим Вареник, студент 

гуманітарно-економічного факультету. 

 

04.12.2019 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ 2019 

З 19 по 22 листопада на території Міжнародного виставкового центру м. 

Київа пройшов XVIІI Міжнародний промисловий форум – щорічний 

великомасштабний виставковий захід, присвячений новітнім технологіям 

металообробки, машино- та приладобудування, зварювання та обробки 

поверхні, привідної техніки та промислової автоматизації, вантажному та 

складському устаткуванню, безпеці праці та супутнім промисловим 

технологіям. 
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Бердянський державний педагогічний університет представляв доцент 

Сергій Онищенко, якого було запрошено в рамках договору про співпрацю з 

компанією DEL a.s. Чеська Республіка. Компанію DEL a.s. представляли 

директор Юрій Кабелка та комерційний менеджер Мілан Шерейх (Чеська 

Республіка), а також партнер Роберт Ваврінець (виконуючий директор 

компанії NES Словакія) 

Акціонерна компанія DEL a.s. займається автоматизацією, 

електротехнікою, робототех нікою і механічними рішеннями «під ключ». 

Напрямки роботи: 

ІНЖИНІРИНГ. 

Поставки комплексних 

технологічних рішень 

«під ключ» і окремих 

верстатів для 

машинобудування, 

енергетики і 

автомобілебудування. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ. 

Проектування 

електрообладнання для 

окремих верстатів, 

технологічних систем, 

поставка промислової 

автоматизації для технологічних ліній. 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ШАФИ. Проектування і виробництво електричних 

шаф, розподільних щитів, комунікаційних шаф, пультів управління і 

панелей для використання в приміщенні і на відкритому повітрі. 

Підсумки роботи Форуму: 

– загальна кількість учасників – 383 компанії та підприємства; 

– представлено технології та обладнання з 31 країн світу, зокрема, Чеська 

республіка та Туреччина сформували свої національні експозиції; 

– загальна площа експозиції перевищила 23 000 кв.м.; 

– форум відвідали більше 12500 фахівців. 

 

Заступник декана ФФМКТО з наукової та 

міжнародної роботи, доцент Сергій Онищенко.  

 

09.12.2019 
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НОВІТНІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ МЕТОДИКИ ВІД 

ПЕРЕМОЖНОГО СУБГРАНТУ «LOGOLAB» ВІД EDISON SPACE 

COWORKING 

На цьому тижні кафедрою 

прикладної психології та логопедії 

факультету дошкільної, спеціальної 

та соціальної освіти було отримано 

новітнє корекційно-розвиткове 

обладнання та корекційні методики, 

на кошти, які здобувачі спеціальності 

016 Спеціальна освіта разом із 

викладачами виграли в субгранті 

«LOGOLAB». 

Здобувачі вищої освіти мають 

змогу відпрацьовувати та покращувати професійні уміння та навички, 

використовуючи великий набір для мозочкової стимуляції, спеціальну 

гарнітуру HS, балансувальну доріжку «Щлях джедая», дидактичний набір 

«Дари Фребеля», а також технічне обладнання: кольоровий принтер та 

ламінатор. 

За допомогою цього спеціального 

навчально-методичного обладнання 

здобувачі вищої освіти можуть 

удосконалювати свої професійні 

комптентності та практично 

опробовувати новітні спеціальні засоби 

навчання та методики.  
Викладачі кафедри прикладної 

психології та логопедії разом зі 

здобувачами розпочали активно 

знайомитися та використовувати нове 

обладнання в освітньому середовищі. 

Попереду тільки цікаве та тільки 

позитивні зміни! 

 

Наталя Анастасова, старший викладач кафедри 

прикладної психології та логопедїі. 

 

12.02.2020 
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ПРОФЕСОРИ БДПУ НА ЛІТНІЙ КОНВЕНЦІЇ У ЗАГРЕБІ 

(ХОРВАТІЯ) 

14–16 червня на базі факультету гуманітарних і соціальних наук 

Загребського Університету (Хорватія) відбулась літня конвенція Асоціації 

славістичних, східноєвропейських та євразійських студій (the ASEEES 2019 

Summer Convention in Zagreb). 

Тема літньої конвенції 2019 ASEEES – “Культурні війни” з акцентом на 

те, як окремі люди або колективи створюють та конструюють діаметрально 

протилежні способи розуміння своїх суспільств та їхнього місця у світі. 

Коли культурні війни поширюються по всьому світу, організатори заходу 

запросили учасників уважно вивчити сучасні і минулі наративи про 

відмінності або конфлікти, та / або практику переговорів як в середині 

розділених суспільств, так і за межами національних кордонів. 

Конвенція зібрала більш ніж 600 науковців гуманітарної сфери із 32 

країн світу. 

Професори Бердянського державного педагогічного університету Ігор 

Лиман і Вікторія 

Константінова отримали від 

Міжнародної асоціації 

гуманітаріїв підтримку для 

участі у цій конвенції.  
Ігор Лиман виступив із 

доповіддю «Village vs City: war 

of rural and urban mentalities in 

the context of the anarchic 

peasant movement led by Nestor 

Makhno», Вікторія 

Константінова – «Cultural wars 

of “tradition” and “modernity” in 

mentality of peasants and townspeople of Southern Ukraine (19th – early 20th 

centuries)». 

Ігор Лиман і Вікторія Константінова під час конвенції мали нагоду 

зустрітись із керівництвом Канадського інституту українських студій, 

завдяки підтримці якого була видана їхня книга «Український Південь 

очима консулів Британської імперії 19 – початку 20 ст. Том 1: Британські 

консули в портовому місті Бердянську», що на початку червня цього року 

стала кращою у номінації «Колективний портрет» Всеукраїнського 

бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2018». 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

24.06.2019 
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БЕРЛІН-БЕРДЯНСЬК: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ У НІМЕЧЧИНІ 

Щойно завершилось місячне перебування професора БДПУ Ігоря Лимана 

в столиці Німеччини за стипендіальною програмою Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz. Головною метою поїздки було збирання матеріалів для книги 

«Історія прусських консулів на Півдні України». 

Для цього досліднику був наданий допуск до всіх установ Фонду 

Прусської Культурної Спадщини, включно з Секретним Державним Архівом 

Фонду Прусської Культурної Спадщини (Geheimes Staatsarchiv Preußischer 

Kulturbesitz), Державною бібліотекою у Берліні (Staatsbibliothek zu Berlin) та 

17 державними музеями 

Берліна.  
Крім матеріалів про інші 

портові міста Чорного і 

Азовського морів, в яких діяли 

консульства Королівства 

Пруссії, були виявлені і 

скопійовані надзвичайно цінні 

джерела безпосередньо з 

історії Бердянська, які 

доповнюють попередні праці щодо консулів Німеччини і Великої Британії у 

нашому місті. Зокрема, у справі «Konsulate in Kertsch auf der Krim und in 

Berdіansk, 1845-1868» Секретного Державного Архіву Фонду Прусської 

Культурної Спадщини скопійовано німецькомовний лист із особистим 

підписом Роберта Вільяма Камбербетча і печаткою британського 

консульства у Бердянську; десятки документів прусських консульських 

представників Іоганна Геммерле та Корнеліуса Янцена; листи з підписами 

багатьох бердянських німців; рукописну карту німецьких колоній нашого 

регіону тощо. Отримано дозвіл на публікацію всіх цих документів. 

Продуктивною виявилась робота у фондах Державної бібліотеки у 

Берліні. Поміж іншого, там виявлені і скопійовані німецькі карти 

Бердянщини часів двох окупацій, 1918 і 1941-1943 років. Несподіваною 

стала знахідка випусків газети «Бердянская жизнь» за першу половину 1918 

р., які є вельми цікавою хронікою подій у нашому місті в той надзвичайно 

драматичний період. 

Вдалося відшукати і низку матеріалів для книги «Грецька громада та 

консули Греції у Бердянську ХІХ – початку ХХ століття», яка зараз 

перебуває на останньому етапі підготовки до публікації. 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

18.11.2019 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ: ДОСВІД СЛОВАЦЬКИХ ВИШІВ 

Наприкінці вересня ц.р. відбулася зустріч делегації українських 

науковців з колегами з Економічного університету в Братиславі та Вищої 

школи економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі. 

Одним з організаторів 

та учасників зустрічі 

українських та словацьких 

колег була доцент кафедри 

економіки, підприємництва 

та фінансів к.е.н. Тетяна 

Петрівна Несторенко. 

Викладачі з вишів з 

різних регіонів України 

(зокрема, з Бердянського 

державного педагогічного 

університету, Сумського 

державного педагогічного 

університету 

ім..А.С.Макаренка, Центральноєвропейського державного педагогічного 

університету ім..В.Вінниченка, Харківського національного технічного  

університету сільського господарства ім..П.Василенка, Львівського 

торговельно-економічного університету, Донбаського державного 

педагогічного університету) обмінялися зі словацькими колегами досвідом 

організації навчального процесу у вишах, шляхах інтерналізації діяльності 

університетів як в Україні, так й в країнах ЄС.  
Представники керівництва словацьких вишів розповіли, в чому саме 

полягає автономія університетів в Словаччині. Цікаво було дізнатися, що в 

словацьких вишах не існує ліцензійного обсягу прийому студентів на 

навчання. Наприклад, абітурієнти складають вступні іспити в Економічний 

університет в Братиславі, а декан вже на основі результатів іспитів приймає 

рішення, скільки від загальної кількості абітурієнтів буде прийнято на 

навчання на його факультет. Кожний факультет зацікавлений, щоб на 

навчання до них поступали сильні абітурієнти: в університеті 

пред’являються серйозні вимоги до якості навчання студентів. Не всі 

студенти здатні засвоїти освітню програму й після першого курсу близько 

30% студентів припиняють навчання в університеті. 

Спілкування з колегами із країн Європейського Союзу сприяє обміну 

досвідом та кращому розумінню сутності реформ в системі вищої освіти. 

 

За матеріалами гуманітрано-економічного 

факультету. 

 

07.10.2019 
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БДПУ – СПІВОРГАНІЗАТОР МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ В БРАТИСЛАВІ 

Продовжується співробітництво Бердянського державного педагогічного 

університету з Вищою школою економіки і менеджменту публічної 

адміністрації в Братиславі (Словаччина). 30 травня на базі словацького вишу 

була проведена Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Соціальні, економічні, правові 

та фінансові виклики в 

контексті глобальної 

трансформації», одним із 

організаторів якої був БДПУ. 

До складу програмного 

комітету конференції була 

запрошена доцент кафедри 

економіки, підприємництва та 

фінансів к.е.н. Несторенко 

Тетяна Петрівна. 

Конференція була присвячена сучасним проблемам в різних галузях 

економіки, суспільному секторі, питанням проведення реформ в країнах 

Європейського Союзу та в Україні тощо. 

На пленарній секції 

Т.П.Несторенко представила 

результати дослідження „The 

modern tendency of the 

development of tertiary education“ 

(співавтори – к.е.н., доц. 

Несторенко О.В. та Дубровіна 

В.А.). 

Після проведення 

конференції відбулася зустріч 

представників українських 

вишів – співорганізаторів 

конференції – з керівництвом словацького вишу, на якій обговорювалися 

можливості організації спільних навчальних програм, стажування, обміну 

студентами. 

 

За матеріалами кафедри економіки, підприємництва 

та фінансів. 

 

03.06.2019 
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ВОСЬМИЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З 

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ВИВЧЕННЯ ПАМ'ЯТІ (МЕКСИКА) 

17-18 жовтня 2019 р. у м. Пуебла (Мексика) пройшов вже восьмий 

Міжнародний Симпозіум з 

Мультидисциплінарного Вивчення 

Пам‘яті (8-й SIMEM), співорганізаторами 

якого традиційно виступили Інститут 

соціальних і гуманітарних наук 

«Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого 

Автономного Університету Пуебла 

(Мексика) і Науково-дослідний інститут 

Історичної урбаністики БДПУ. 

Цьогорічна тематика – «Колективна 

пам’ять та емоції». 

Доктор Вікторія Перес від 

мексиканської сторони дякує всім 

науковцям БДПУ, які взяли участь у 

Симпозіумі. 

Програму і постери українських 

учасників 8-го SIMEM можна побачити, 

зокрема, тут: http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/699-somij-

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

and-dis-memory-3 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної 

діяльності БДПУ. 

 

21.10.2019 

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ОБМІН ДОСВІДОМ 

Учасниками міжнародного культурно-просвітницького проекту 

«Європа – наш спільний дім» стали викладачі Бердянського державного 

педагогічного університету (професор Греб М.М., доценти Несторенко Т.П., 

Пащенко І.М., Фролова О.В.), яким пощастило ознайомитися з мовою, 

культурою Польщі та інших країн Європи, історією створення 

Європейського Союзу, особливостями європейських систем освіти. 

Марія Греб та Ольга Фролова у рамках проекту завершили міжнародне 

науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті»  обсягом 

180 годин. Стажування передбачало дистанційну роботу, яка тривала з 17 

грудня 2018 року по 30 березня 2019 року, та очну частину – з 25 березня по 

31 березня 2019 року в Wyższa Szkoła Techniczna  (м. Катовіце, Польща). 

Під час дистанційної частини стажування викладачі вивчали 

організаційну структуру Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 

http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/699-somij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-gender-and-dis-memory-3
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/699-somij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-gender-and-dis-memory-3
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/2-uncategorised/699-somij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-gender-and-dis-memory-3
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ознайомилися з програмами підготовки фахівців та матеріалами навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу цього вишу. 

Під час очної форми навчання науковці ознайомилися із презентацією 

університету Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Особливу увагу було 

приділено вивченню особливостей 

освітнього процесу, матеріально-

технічній, інформаційній базі 

різних спеціальностей. 

Викладачі нашого університету 

підготували та представили 

наукову роботу на Міжнародній 

конференції «Сучасні інноваційні 

та інформаційні технології в 

розвитку суспільства», що 

проходила 25–26 березня 2019 

року в м. Катовіце. Крім того, 

українських науковців запросили стати модераторами секційних засідань на 

конференції з обговорення актуальних питань науки та освіти. 

Приємним бонусом програми було те, що під час очного етапу 

стажування була можливість побувати в 4 країнах Євросоюзу – Польщі, 

Чехії, Франції та Німеччині, де відбулося знайомство з історією, мовою та 

культурою Польщі та інших країн Європи, особливостями системи освіти, 

адже мета співробітництва Бердянського державного педагогічного 

університету та Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – формування 

активної громадської позиції, спрямованої на встановлення в Україні 

європейських стандартів життя та освіти. 

Науковці взяли участь у роботі науково-методичного семінару «Наука і 

практика в системі освіти країн Європейського Союзу», який відбувся 30 

березня 2019 року, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (м. Ополе, 

Польща). 

Багатовекторність такого наукового стажування, участь у конференціях, 

публікація у колективній монографії закордоном роблять таку форму 

підвищення кваліфікації ефективною та дієвою у плані розвитку професійної 

майстерності викладача вищої школи, позитивно впливає на якість 

викладання навчальних дисциплін та розширює горизонти наукової 

діяльності українських педагогів. 

 

За інформацією завідувача кафедри української 

мови та славістики Марії Греб. 

 

12.04.2019 
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ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ ТА ОСВІТИ 

 

Як ми вже повідомляли, 15 травня ц. р. на базі Вищої технічної школи в 

Катовіце (Польща) відбувся науково-методичний семінар «Моделі систем 

освіти в країнах Європейського Союзу», в якому брали участь 35 викладачів 

із більш як 20 закладів освіти України та Польщі. Наш університет 

представляли: доцент кафедри 

математики та методики 

навчання математики Тетяна 

Каткова,  доцент кафедри 

економіки, підприємництва та 

фінансів Тетяна  Несторенко, 

доценти кафедри 

комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні й 

інформатики Ганна Алєксєєва, 

Лариса Горбатюк, Наталія 

Кравченко. 

Викладачі брали участь у обговоренні питань законодавчої бази освіти 

країн Європейського Союзу, організації освітнього процесу, забезпечення 

матеріально-технічною базою різних спеціальностей. Учасники семінару на 

практиці ознайомилися з організацією освітнього процесу і наукової роботи 

Вищої технічної школи в Катовіце. Семінар відбувся в рамках угоди про 

співробітництво між Вищою технічною школою в Катовіце (Польща) та 

Бердянським державним педагогічним університетом. Мета співробітництва 

– формування активної громадської позиції, спрямованої на встановлення в 

Україні європейських стандартів життя та освіти. 

 

Наталія Кравченко, доценти кафедри комп’ютерних 

технологій в управлінні та навчанні й інформатики. 

 

23.05.2019 

 

ІЗ ПОЛЬСЬКОГО ОПОЛЕ ПОВЕРНУВШИСЬ… 

 

Вже не перший рік науковці БДПУ беруть активну участь у міжнародних 

конференціях на базі вишів–партнерів у Польщі  та Словаччини в рамках  

культурно-просвітницького проекту «Європа –  наш спільний дім». 

10-12 травня ц. р. в Академії  менеджменту та управління в Ополе, 

(Польща) відбулася VІIІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми та 

перспективи соціально-економічного розвитку територій» (PROBLEMS 

AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT), на якій більше ніж 50 науковців із різних країн 

представили свої доповіді: розкривалися питання сучасних теорій соціально-



Міжнародна діяльність БДПУ 

48 

 

 

економічного розвитку, їх практичні аспекти, інструменти для аналізу та 

управління складними соціально-економічними, освітніми системами та 

було представлено медичні проблеми розвитку суспільства, а також нові 

напрямки досліджень. 

Із цікавими доповідями на секції «Фінансово-економічні інструменти 

розвитку територій» виступили 

представники факультету 

фізико- математичної, 

комп’ютерної та технологічної 

освіти БДПУ: к. п. н., доцент 

Ганна Алєксєєва, к. п. н., 

доцент Лариса Горбатюк, к. ф-

м. н., доцент Наталя Кравченко, 

д. т. н., доцент Тетяна Каткова 

та гуманітарно-економічного 

факультету – к. е. н, доцент 

Тетяна Несторенко. 

У жвавих дискусіях 

піднімалися питання обґрунтування системної методологічної концепції і 

принципів побудови соціально-економічних, освітніх та медичних 

дослідження з урахуванням особливостей соціальних детермінантів 

побудови моделей соціальних систем на різних рівнях, метою яких є істотне 

підвищення ефективності таких систем. Окрема увага приділялася вивченню 

освітніх,  медичних та фінансово-економічних інструментів розвитку 

суспільства в просторовій системі координат. 

Учасники дякують організаторам такого незабутнього та дуже корисного 

заходу  Тетяні Несторенко та партнерам конференції! 

 

«Університетське Слово» (за матеріалами Ганни 

Алєксєєвої). 

 

18.05.2019 

 

ЗУСТРІЧ ІЗ РЕКТОРОМ ПОЛЬСЬКОГО ВИШУ 

 

У рамках культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний 

дім» 14 травня ц. р. відбулася зустріч представників закладів освіти України, 

серед яких  були викладачі факультету фізико-математичної, комп’ютерної 

та технологічної освіти БДПУ: к. п. н. , доцент Ганна Алєксєєва, к. п. н., 

доцент Лариса Горбатюк, к. ф-м. н., доцент Наталя Кравченко, д. т. н., 

доцент Тетяна Каткова та гуманітарно-економічного факультету – к. е. н, 

доцент Тетяна Несторенко з ректором Вроцлавського університету, 

професором Адамом Єзерськи. 

Пан ректор ознайомив учасників проекту з історією університету, провів 

невелику екскурсію історичними залами університету (Аула Леопольдіна, 
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Ораторія Маріан Хол), розповів про умови та можливості навчання  у 

Вроцлавському університеті. Пан професор зазначив, що Вроцлавський 

університет – один з найстаріших університетів Центральної та Східної 

Європи з багатою понад 300-літньою історією і традиціями (заснований у 

1702 році). Найбільший вищий навчальний заклад в Нижній Сілезії. 

Протягом ХХ століття подарував світові 9 нобелівських лауреатів у галузі 

фізики, літератури, хімії та медицини. 

На сьогоднішній день – це сучасний навчальний заклад, в якому 

навчається близько 27 000 студентів і аспірантів. У навчальному закладі є 10 

факультетів, які пропонують навчання за 60 напрямками бакалаврату, 2 

напрямками неподільної магістратури, 4 

інженерними та майже 60 напрямками 

магістратури, 250 спеціальностей. 

Вроцлавський університет – єдиний 

польський заклад вищої освіти, що 

належить до всесвітньої мережі обмінів 

ISEP, в якій бере участь 250 

університетів з усього світу, в т.ч. 132 

американських. Це третій виш у Польщі, 

який найчастіше вибирають іноземні 

студенти. Навчальний заклад також 

займає перші позиції серед польських 

вузів за кількістю студентів, що 

виїжджають на навчання в рамках 

програми Erasmus +. 

Спілкування в Ораторії Маріан Хол 

мало особливий характер не тільки 

завдяки унікальному місцю, а й тому, що пан ректор особисто дав для 

учасників проекту невеликий концерт, виконавши на органі твори Іогана 

Баха, Ісаака Берковича та на фортепіано попурі з вальсів Фредеріка Шопена, 

Рихара Вагнера, Іогана Штрауса. 

Зустріч із професором Адамом Єзерськи залишила дуже приємні та теплі 

спогади завдяки створеній ним атмосфері доброзичливості, уваги та 

галантності по відношенню до учасниць проекту. 

 

Лариса Горбатюк, доцент кафедри комп’ютерних 

технологій в управлінні та навчанні й інформатики.  

 

20.05.2019 
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СПІЛЬНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ В ОПОЛЄ 

 

17-19 травня ц.р. у Вищій школі 

управління і адміністрації в Ополє (Польща) 

відбулася Міжнародна наукова конференція 

«Сучасні проблеми сталого розвитку», 

співорганізатором якої був Бердянський 

державний педагогічний університет. 

Науковці з українських, словацьких та 

польських вишів на пленарному засіданні та 

під час роботи в секціях розглядали 

фінансові та економічні проблеми сталого 

розвитку, роль педагогіки й психології у 

забезпеченні умов сталого розвитку, а також 

гуманітарні аспекти сталого розвитку. 

Доцент кафедри економіки, 

підприємництва та фінансів к.е.н. Тетяна 

Петрівна Несторенко представила результати 

дослідження, яке було присвячено аналізу ролі освіти у забезпеченні сталого 

розвитку. 

Під час пленарного засідання Т.П.Несторенко від імені колективу БДПУ 

та від імені ректора д.п.н., проф. І.Т.Богданова передала подяку проректору 

ВШУіА в Ополє проф. Тадеушу Покусі за активну участь в багаторічній 

науковій співпраці між нашими вишами (на світлині). 

 

За матеріалами гуманітарно-економічного 

факультету. 

 

28.05.2019 

 

ОБГОВОРЮВАЛИ ПИТАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У ВРОЦЛАВСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

23-24 травня відбулася щорічна Міжнародна наукова конференція 

“Zdrowie i style źycia – Wrocław 2019” у 

Вроцлавському університеті, членом 

Програмного комітету якої була доцент 

кафедри економіки, підприємства та 

фінансів к.е.н. Т.П.Несторенко. 

Вже третій рік поспіль науковці БДПУ 

презентують своїм закордонним колегам 

результати досліджень. В цьому році була 

представлена спільна робота “Economic 

impact of health resort on a host city” (автори 
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– к.е.н., доц. Тетяна Несторенко, к.е.н., доц. Олена Токаренко, БДПУ, к.е.н., 

доц. Олександр Несторенко, Торгова академія в Братиславі). 

Особливе враження справила постерна секція (sesja plakatowa) – за 

півгодини можна поспілкуватися з декількома авторами постерних 

презентацій результатів своїх досліджень. 

Й незабутні враження – від прогулянки центром міста Вроцлав! 

 

За матеріалами гуманітарно-економічного 

факультету. 

 

31.05.2019 

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ПІВДНІ СЛОВАЧЧИНИ 

 

В останній день весни та в перший день літа (31.05 – 01.06) відбулася 

щорічна Міжнародна наукова конференція «Ekonomické, politické a právne 

otázky medzinárodných vzťahov 2019» (Economic, Political and Legal Issues of 

International Relations 2019). Організатор конференції – Економічний 

університет в Братиславі. Конференція проводилася на півдні Словаччини – 

у с.Вірт, в пансіонаті, що належить Економічному університеті в Братиславі. 

Виступи учасників конференції було присвячено проблемам 

Європейського Союзу, європейської інтеграції, сучасним питанням світової 

економіки, міжнародної політики, правовим, культурним та соціальним 

аспектам міжнародних відносин, а також проблемам сталого розвитку. 

Доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів к.е.н. 

Несторенко Тетяна Петрівна 

представила результати роботи 

міжнародного колективу 

дослідників University on the local 

labor market: an example of 

Ukrainian University (співавтори – 

науковці з Вищої технічної школи 

в Катовіце д-р Александер 

Остенда та магістр Магдалєна 

Вєжбік-Стронська). 

Після оприлюднення 

матеріалів конференції на сайті 

Економічного університету в Братиславі збірник матеріалів буде надісланий 

для індексації в WoS. 

 

За матеріалами кафедри економіки, підприємництва 

та фінансів. 

 

03.06.2019 
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ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ В КАТОВІЦЕ (ПОЛЬЩА) 

 

23-24 вересня ц.р. у Вищій технічній школі в Катовіце відбулася 

щорічна – вже друга – Міжнародна наукова конференція «Інформаційні та 

інноваційні технології в ХХІ столітті», одним з організаторів якої був 

Бердянський державний педагогічний університет. 

Науковці з Польщі, України, Словаччини, Білорусі обговорювали 

можливості та проблеми застосування інформаційних та інноваційних 

технологій в освіті, економіці, управлінні та в житті суспільства. 

На конференції було представлено результати спільного дослідження к. 

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

Макаренко та студента 3-го курсу гуманітарно-

економічного факультету Дмитра Несторенка на 

тему «Академічний бізнес-інкубатор як складова 

інфраструктури розвитку підприємництва», яке 

викликало жваве обговорення учасниками 

конференції стану та перспектив розвитку 

інфраструктури підприємницької діяльності як в 

Україні, так і в країнах Європейського Союзу та 

Білорусі. 

Інтерес учасників конференції також 

викликала спільна українсько-польська робота 

«Міжнародне правове регулювання 

наноматеріалів та продукції на їх основі» (к. ф.-м. н., доц. Я. О. Сичікова, 

к.е.н., доц. Т.П.Несторенко, проф. А.Остенда, PhD). 

 

За матеріалами гуманітарно-економічного 

факультету. 

 

02.10.2019 

 

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ В 

БРАТИСЛАВІ 

 

Цієї осені відбулася 2-га Міжнародна наукова конференція, в організації 

якої активну участь брав Бердянський 

державний педагогічний університет! 

16–17 жовтня у Вищій школі 

економіки і менеджменту суспільного 

управління в Братиславі (Словаччина) 

відбулася конференція «Економічні та 

соціально-орієнтовані питання 

сучасного світу». В конференції взяли 

участь науковці з України, Словаччини, 

Болгарії, Польщі.  
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Доповідь к. е. н., доцента кафедри економіки, підприємництва та 

фінансів Т. П. Несторенко (співавтори к.ф.-м.н., доц. Я. О. Сичікова, к. і. н., 

доц. Т. П. Макаренко та колега з Польщі – проф. Тадеуш Покуса) була 

присвячена питанням управління якістю продукції як основи для 

підвищення конкурентоспроможності держави.  
Чималий інтерес у учасників конференції викликали виступи викладачів 

Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ: керівника фізичного 

виховання Г. Д. Григораш («Здоровий спосіб життя») та викладача 

спеціальних дисциплін Л. О. Яцюк («Активізація пізнавального інтересу 

студентів коледжів на уроках теоретичного навчання»). 

Перша конференція з даної проблематики відбулася в 2018 р. Проведення 

конференцій відбулося в рамках реалізації угоди про співробітництво між 

БДПУ та словацьким вишем. 

 

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету. 

 

04.11.2019 

 

СЕМІНАР У КАТОВІЦЕ 

 

23 жовтня 2019 року доценти кафедри комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні БДПУ Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк та доцент 

кафедри економіки, підприємництва та фінансів Тетяна Несторенко  в 

рамках діяльності міжнародного наукового проекту «European Integration in 

Education, Science and Culture» взяли участь у науково-методичному семінарі  

«Peculiarities of Training of Scientific and 

Pedagogical Staff in EU Countries», що 

проходив у польському місті Катовіце.  
Відкрив зібрання ректор Вищої 

технічної школи в Катовіцах професор 

Олександр Остенда, котрий представив 

учасників, які протягом кількох років 

беруть активну участь у проекті. 

Всі учасники семінару мали 

можливість обмінятися досвідом щодо 

особливостей підготовки науково-педагогічних кадрів у навчальних 

закладах країн ЄС. 

 

За матеріалами кафедри комп’ютерних технологій 

в управлінні та навчанні й інформатики. 

 

06.11.2019 
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ОБГОВОРЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА 

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ В БРАТИСЛАВІ 

 

24 жовтня 2019 року у Вищій 

школі економіки та державного 

управління в Братиславі, 

Словаччина (VŠEMvs), відбулася 

ІІІ Міжнародна наукова 

конференція «ITEMA 2019», 

присвячена інформаційним 

технологіям, туризму, економіці, менеджменту та 

сільському господарству. У конференції, яку 

організували VŠEMvs та UdEkoM Balkan, взяли 

участь понад 200 авторів із внесками з різних 

країн світу. 

На конференції кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, підприємництва та 

фінансів Тетяна Петрівна Несторенко 

представила результати спільного польсько-українського дослідження із 

сучасних проблем субурбанізації (співавтори – проф. Александер Остенда, 

Вища технічна школа в Катовіце, та д.т.н., проф. Ірина Володимирівна 

Ємченко, Львівський торговельно-економічний університет).  
На конференції було також представлено доповіді науковців з таких 

країн, як Албанія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чехія, Греція, 

Угорщина, Індія, Ірландія, Італія, Чорногорія, Південна Македонія, Польща, 

Румунія, Російська Федерація, Сербія, Словаччина, Словенія, Султанат 

Омані, Туреччина, Україна та Об’єднані Арабські Емірати. 

 

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету. 

 

05.11.2019 

 

ОБМІН НАУКОВИМ ДОСВІДОМ 

 

23–24  жовтня цього року відбулася 22 Міжнародна наукова конференція 

для аспірантів, докторантів та інших науковців, яка була організована в 

епоху наукової дипломатії і передових досліджень та  покликана стати 

форумом для обміну найсучаснішими знаннями та висновками науковців зі 

всього світу. 

EDAMBA, «Європейська асоціація докторських програм в області 

менеджменту і управління бізнесом», є міжнародною некомерційною 

асоціацією, яка в даний час діє в 26 країнах. 

Її місія полягає в розробці загальних ідей, цінностей, критеріїв оцінки, 
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стандартів і практики для оцінки та підвищення якості освіти за допомогою 

обміну досвідом та співпраці в глобальній мережі. Члени EDAMBA 

прагнуть створювати і обмінюватися ініціативами і досягати досконалості, в 

той же час високо оцінюючи і просуваючи співробітництво, різноманітність 

і створення спільноти. 

Наші колеги (кандидати педагогічних наук, доценти кафедри КТУНІ 

факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 

Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, кандидат фізико-математичних наук 

Наталія Кравченко;  кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та фінансів Тетяна Несторенко, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту та адміністрування Олена Токаренко вперше 

виступали на конференції такого рівня з докладами та презентаціями. 

Публікації прорецензовано та будуть опубліковано в журналах, які 

індексуються в Web Of Science. 

Tetyana Nestorenko, Olena Tokarenko «Economic impact of health resort 

enterprises for the host city: case study from Ukraine» 

Hanna Alieksieieva, Larysa Horbatiuk, Nataliia Kravchenko «Mathematical 

Methods for Assessing the Financial Condition of an Enterprise and Diagnosing 

Bankruptcy» 

Основні доповідачі: Едуард Туркіш, старший економіст і політичний 

аналітик в Європейській комісії, де він займався фіскальними питаннями, 

інвестиціями і структурними реформами, а також питаннями Еврозони. Нині 

– науковий співробітник Паризького університету в Західному Нантерре,  

викладає економіку у Франції, Росії 

та Словаччини. 

Сильвестр ван Котенят, доцент, 

завідувач кафедри 

інституціональної економіки в 

Університеті економіки в Празі. 

Він є економістом, спеціалізується 

на енергетичній економіці і 

експериментах в області економіки, 

цікавиться економікою ринків 

електроенергії, поновлюваних 

джерел енергії та регулювання. 

 

Ганна Алєксєєва, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри КТУНІ ФФМКТО. 

 

05.11.2019 
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В БОЛГАРІЇ 

 

Понад сто учасників зібралися на міжнародну конференцію «(Re)thinking 

Socialism: Knowledge, Memory and Oblivion of the Socialist Past» в Софії 

(Болгарія), щоб обговорити тему державного соціалізму в Європі, через 30 

років після падіння Залізної завіси. 

Юлія Королевська, ст. викладачка 

кафедри історії та філософії, 

співробітниця НДІ історичної 

урбаністики спільно зі своєю 

колежанкою Наталією Борис, 

аспіранткою Женевського 

університету (Швейцарія) 

підготували презнтацію та доповідь 

на тему «Enjoy the Silence. Ukrainian 

Soviet Historians (Re)Assess Their 

Soviet Past». Міжнародна конференція  

тривала з 7 до 9 листопада 2019 року, 

організаторами виступили Інститут 

етнології та фольклористики (ІЕФ) та 

Болгарська академія наук. 

Тема конференції викликала великий 

інтерес в академічних колах і в ній взяли 

участь як відомі вчені, так і молоді 

дослідники. Учасниками конференції були 

науковці з Болгарії, Грузії, Естонії, 

Македонії, Канади, Німеччини, Польщі, 

Сербії, Сінгапуру, Словакії, Сполучених 

Штатів Америки, Угорщини, України, Чехії, Хорватії. Фахівці з етнології, 

антропології, історії, політичних наук, мистецтвознавства, літературної 

історії та ін. аналізували соцперіод з самих різних точок зору.  
Серед тем доповідей – повсякденна культура та спосіб життя 

(матеріальна культура, харчування, мода, кіно, музика, відпочинок, 

стосунки, дитинство і молодіжна культура, праця, релігія, життя в місті vs. 

селі), культура пам’яті про соціалізм (спогади про політичні репресії), 

соціалістичні пам’ятники і соціалістичне спадщина в міському середовищі, 

музеї соціалізму та інші. 

 

За матеріалами кафедри історії та філософії БДПУ. 

 

14.11.2019 
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КОНФЕРЕНЦІЯ У ПОЛЬЩІ 

 

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства док. філол. наук, професор Олена Петрівна Колінько та 

канд. філол. наук, доцент Ольга Володимирівна Боговін взяли участь у 

роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети 

наукових досліджень: теоретична та практична цінність», яка проходила 26-

30 листопада у Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University у м. Новий 

Сонч, Польща. Відкривав пленарне засідання ректор університету Даріуш 

Возняк із доповіддю «Контроль у менеджменті вищої школи», під час якої 

познайомив учасників конференції із досвідом базового навчального закладу 

у цьому напрямку. Наші викладачі були  удостоєні честі виступати на 

пленарному засіданні: доц. Боговін О. В. представила увазі закордонних 

колег доповідь з яскравою 

презентацією на тему «Кодифікація 

дантового континууму на картині Д. Г. 

Россетті “Беатріче Благословенна”», а 

проф. Колінько О. П. – «Література в 

контексті світової глобалізації: 

збереження національної 

ідентичності», які викликали жваву 

дискусію та подальше обговорення. 

Конференція мала 

міждисциплінарний характер: 

обговорювалися актуальні проблеми 

соціальних наук (економічні науки, 

психологія і соціологія, політологія), 

перспективні напрями досліджень в 

гуманітарних науках (педагогіка, 

історія, філософія, культурологія, 

філологія), пріоритети прикладних 

наукових досліджень (інформаційні технології, медицина, інженерія, 

архітектура та будівництво, аграрні науки). У конференції взяли участь 

близько сто двадцяти науковців з Польщі, України, Білорусі та Казахстану. 

За матеріалами конференції заплановано публікацію у електронному 

збірнику матеріалів конференції, який буде розміщено в бібліографічному 

репозиторії Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University. Збірнику 

надається ISBN. 

 

За інформацією кафедри. 

 

03.12.2019 
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ВІТАЄМО! 

 

Колектив кафедри економіки, підприємництва 

та фінансів щиро вітає доцента Несторенко 

Тетяну Петрівну з присвоєнням наукового звання 

visiting profesor Wyższa Szkoła Techniczna w 

Katowicach другого січня 2020 року. 

 

  

 
 

За матеріалами кафедри економіки, 

підприємництва та фінансів. 

 

06.02.2020 

 

IV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ФФВСЗЛ 

 

З 12 по 14 вересня, у стінах БДПУ, проходила ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного 

виховання та спорту на здоров’я студентської молоді», організована 

факультетом фізичної культури, спорту та здоров’я людини. 

На пленарному засіданні учасників конференції вітали: Сергій 

Георгійович Кушнірюк – декан факультету фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини, кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, 

професор, заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України; 

Ольга Іванівна Гуренко, доктор 

педагогічних наук, професор, перший 

проректор БДПУ; Ліпич Вікторія 

Миколаївна – кандидат філологічних 

наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи БДПУ; Людмила 

Петрівна Сущенко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичної реабілітації факультету фізичного виховання та спорту 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та інші. 

Наступні дні учасники конференції брали активну участь в чотирьох 

секційних засіданнях, до яких були залучені десятки викладачів та студентів 

БДПУ інших вишів України та зарубіжжя. Загалом було залучено 

вісімнадцять закордонних учасників з дев’яти країн світу. 

Також на конференції було проведено майстер-клас на тему 

«Антропологічно-ціннісна рефлексія феноменології серця як людиномірний 

шлях удосконалення  здоров’язбережувальної і професійної 
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компетентностей педагога» Василем Миколайовичем Федорцем, кандидатом 

медичних наук, старшим викладачем кафедри  психолого-педагогічної 

освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницької академії неперервної освіти», 

докторантом Інституту вищої освіти Національної академії наук України. 

Усі учасники конференції залишилися задоволені від роботи пленарного 

засідання, секційних зібрань, дружньої вечері та, особливо, від відпочинку 

на Азовському морі у мальовничому, сонячному Бердянську. 

 

Віталій Гнатюк, кандидат біологічних наук, доцент, заступник 

декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 

людини з наукової роботи та міжнародної діяльності БДПУ.  

 

17.09.2019 

 

ОБГОВОРЕННЯ ЯКОСТІ ТА СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НА 

МІЖНАРОДНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

28 листопада 2019 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в 

глобалізованому світі». 

Щороку збільшується кількість вишів-співорганізаторів конференції: 

якщо три роки тому на зв’язок через Skype виходили три ЗВО (два 

українських та польський), то цього 

року активну участь взяли шість. 

Зростання кількості співорганізаторів 

конференції свідчить про актуальність 

дослідження проблеми забезпечення 

якості життя, як в пострадянських 

країнах, так і в країнах Європейського 

Союзу. 

Бердянський державний 

педагогічний університет є одним із 

засновників цієї конференції. Цього року співорганізаторами конференції 

також стала Вища школа управління і адміністрації в Ополє (Польща), 

Донбаський державний педагогічний університет, Національний університет 

цивільного захисту України, Одеський національний політехнічний 

університет, Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка. 

У вітальному слові учасникам конференції проректорка з науково-

педагогічної роботи БДПУ Вікторія Ліпич підкреслила, що сучасні зміни 

розвитку суспільства в умовах глобалізації вимагають позитивних зрушень у 

розвитку національної економіки та пошуку ефективних методів підвищення 

рівня та якості життя населення, та побажала плідної роботи. 

Серед проблем, які розглядалися на конференції, особлива увага була 

приділена методологічним та методичним засадам вивчення феномена 
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«якість життя»; особливостям використання 

фінансових і економічних інструментів для 

підвищення якості життя; ролі і місцю фізичної 

культури і спорту у формуванні здорового 

способу життя як основи підвищення її якості; 

духовності і гуманізму як фактори зміцнення 

особистісного ресурсу та підвищення якості 

життя; впливу засобів та каналів комунікації на 

якість життя людей; механізмам юридичної 

відповідальності в умовах глобалізації тощо. 

Викладачі та студенти гуманітарно-

економічного факультету вже четвертий рік 

поспіль представляють міжнародному 

товариству результати своїх досліджень. Цього 

разу на пленарному засіданні доцентка кафедри економіки, підприємництва 

та фінансів к.е.н. Яна Глазова презентувала результати реалізації проекту з 

формування інформаційного простору в сфері надання муніципальних 

послуг в м. Бердянськ. Презентація викликала жвавий інтерес як 

українських, так і закордонних учасників. 

На секційних засідання було презентовано результати деяких досліджень 

викладачів БДПУ, зокрема «Шляхи впровадження земельної реформи в 

Україні» (к.е.н., доц. М. Гриценко, І. Литвиненко), а також результати 

досліджень міжнародних колективів вчених, до складу яких увійшли й 

науковці нашого університету: «Врахування впливу наноматеріалів при 

оцінювання якості життя» (к.ф.-м.н., доц. Я. Сичікова, проф. Т. Покуса, 

к.е.н., доц. Т. Несторенко, к.п.н., доц. Ю. Єфіменко) та «Міжнародне правове 

регулювання наноматеріалів та продукції на їх основі» (к.ф.-м.н., доц. Я. 

Сичікова, к.е.н., доц. Т. Несторенко, к.і.н., доц. Т. Макаренко, Ф. Покуса). 

Підсумовуючи роботу пленарного засідання, завідувач кафедри 

економіки, підприємництва та фінансів д.е.н., професор Павло Захарченко 

підкреслив необхідність подальшого співробітництва науковців та практиків 

з різних країн в області розробки програм підвищення якості життя членів 

суспільства та напрацювання механізмів їх реалізації. 

Після пленарного засідання обговорення проблем забезпечення якості 

життя продовжилося на секційних засіданнях у ЗВО – співорганізаторах 

конференції. 

За результатами роботи інтернет-конференції запланована публікація 

збірника наукових статей учасників конференції. Збірник буде виданий в 

академічному видавництві польського вишу – Вищої школи управління та 

адміністрації в Ополє. 

 

За матеріалами гуманітрано-економічного факультету. 

 

29.11.2019 
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ДО НАС – ІЗ ПІВСТОЛІТНІМ ДОСВІДОМ 

 

Учора, 14 травня, в стінах головного університетського корпусу в рамках 

Всеукраїнського фестивалю науки-2019 відбулась довгоочікувана відкрита 

лекція з кримінального права та 

процесу,  яку провела суддя з 50-ти 

річним досвідом практичної роботи 

–  Елізабет Монісоглу (м. Лос-

Анджелес, штат Каліфорнія, 

США), яка розпочала свій курс 

лекцій 13 травня цього року. 

Організатором заходу й 

синхронним перекладачем лекції 

був завідувач кафедри 

правознавства гуманітарно-економічного факультету БДПУ Дмитро 

Каменський. Малося на меті не тільки провести у вільному доступі заняття, 

а й організувати певну профорієнтаційну роботу серед майбутніх 

абітурієнтів, тому особливо приємно було бачити серед слухачів учнів 

Бердянської спеціалізованої школи № 16 разом із вчителем історії 

Катериною Доценко. Також серед присутніх були практики й фахівці із 

галузі кримінального права та процесу. Занятя американського фахівця  є 

цікавими, змістовними, що ґрунтуються не лише на теоретичних 

положеннях, а й на величезному практичному досвіді закордонного юриста. 

Приємно відзначити що студенти нашого 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. 

Запрошуємо усіх бажаючих на подальші заняття, які відбуватимуться в 

період цього тижня! 

 

Аліна Шостак, лаборант кафедри 

правознавства ГЕФ.  

 

15.05.2019 
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БДПУ ЗУСТРІЧАЄ ПОЛЬСЬКУ ДЕЛЕГАЦІЮ 

 

Сьогодні, 10 вересня об 11:30 у конференц-залі БДПУ відбулася зустріч 

студентів та викладачів факультету філології та соціальних комунікацій з 

делегацією Інституту славістики Польської академії наук. Під час заходу 

презентували книгу «Mova polska na Bukowun: Rumunia – Ukraina», 

авторами якої є Гелена Красовська, Магдалена Покшинська, Олексій 

Сухомлинов. 

Професор О. Сухомлинов представив польську дослідницю Гелену 

Красовську, професорку, заступницю директора з науки Інституту 

славістики. Пані Гелена здійснила надзвичайно цікаву презентацію свого 

дослідження, коментуючи її українською мовою. Книга є одним із 

результатів роботи над проектом «Польська мова на Карпатській Буковині. 

Документація зникаючої спадщини», що був реалізований у 2015–2018 рр. у 

межах «Національної програми з розвитку мистецтв» під  егідою 

Міністерства науки і освіти. 

Одним із завдань авторів 

книги було задокументувати 

польську мову на Буковині – 

польська є мовою 

спілкування представників 

старшого покоління 

(шістдесятилітніх і старших 

за них жителів) обох частин 

цього історичного краю. З 

весни 2016 року до осені 

2018 польсько-українська 

міждисциплінарна група 

фіксувала мовлення (у 

вигляді глибинних інтерв’ю з елементами наративу), яке стосувалося різних 

аспектів щоденного життя. Дослідження проводили як в Україні, так і в 

Румунії з використанням одного й того ж методу та дослідницького 

інструментарію. Успішним можна назвати той факт, що вперше вдалося 

здійснити систематичний, однорідний з погляду завдань та методів 

досліджень опис на теренах історичної Буковини як у північній, так і в 

південній її частинах. 

Задокументована мова, беручи до уваги кількість осіб, що нею 

послуговуються, становить унікальну цінність для польської культурної 

спадщини. За статистичними даними України й Румунії, сьогодні загальна 

кількість поляків Карпатської Буковини складає понад 5 тисяч осіб. 

Польська мова на Буковині зазнала багатьох політичних утисків у 

Радянському союзі та соціалістичній Румунії, адже польська спільнота в цих 

країнах була «п’ятою колоною», небажаною й нетолерованою владою 

меншиною. Польська мова існує донині на Буковині завдяки її носіям. Окрім 

осередків польських горян, кількість осіб, які декларують знання 
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традиційної мови поляків Буковини, польського народного надбання, що є 

важливим для усієї спільноти поляків, невпинно зменшується, а це загрожує 

занепадом польської мови на буковинських теренах. Пропонована книга 

документує це надбання, 

зберігаючи його для 

прийдешніх поколінь. 

Ще один цікавий захід, 

які запропонували гості, – 

це майстер-клас з польської 

мови для початківців-

філологів. Його провела 

доктор Ева Врублевська-

Трохім’юк. Представники 

польської делегації 

спочатку розповіли про 

себе. Потім за допомогою мультимедійних засобів на екрані демонстрували 

фотографії знаменитостей і повідомляли польською мовою, хто вони і 

звідки. А згодом студенти факультету філології і соціальних комунікацій 

намагалися зробити самопрезентацію польською мовою за тим самим 

принципом – хто я і звідки, із задоволенням опрацьовували діалоги. 

 

Софія Нікітіна, Микита Амелічев, студенти 1Ж, 

за матеріалами кафедри української та зарубіжної 

літератури і порівняльного літературознавства.  

 

10.09.2019 

 

 

ВІЗИТ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРОФЕСОРА 

 

Із 30 вересня по 6 жовтня в БДПУ з академічним візитом перебуває 

Вільям Воткінс – американський прокурор, федеральний прокурор зі штату 

Південна Кароліна, разом із 

дружиною Евелін. Пан Воткінс є 

визнаним фахівцем у галузі 

конституційного та 

кримінального права, зокрема 

проблем кримінальної 

відповідальності за економічні 

злочини. Американський правник 

є автором декількох монографій 

із питань конституціоналізму та 

державного управління в США. 

Упродовж тижня Вільям Воткінс читає студентам гуманітарно-

економічного факультету авторські лекції з актуальних питань сучасного 
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права, розвитку демократичних інституцій та проблем кримінально-правової 

політики в США. Всі лекції підкріплені Power-Point презентаціями та 

фаховими коментарями гостя. 

Редакція «Університетського слова» відвідала заняття, присвячене 

Федеральному кримінальному процесу. Лекція проходила у формі дискусії. 

Уільям відразу попередив, що це вільний формат і запросив слухачів 

ставити запитання відразу, як вони виникатимуть. 

Було приємно спостерігати не тільки за вправним веденням лекції 

американського гостя, а й за нашими здобувачами вищої освіти. Зацікавлені, 

обізнані, залюблені у свою 

справу майбутні правники з 

цікавістю сприймали 

інформацію і ставили безліч 

запитань лектору. Увесь матеріал 

перекладав з англійської доцент 

Дмитро Каменський, який 

неодноразово проходив 

стажування в Америці, оскільки 

є стипендіатом Фонду Фулбрайт, 

і володіє необхідною 

професійною термінологією. 

«Ця лекція допомогла мені поглибити знання не тільки судової системи 

США, а й судових процесів у світі, зрозуміти їх схожість та відмінність. 

Також це чудова практика англійської розмовної та заглиблення у складну 

професійну термінологію англійською мовою», – поділився враженнями 

першокурсник Данило Піперков.  
«Цікавий компаратив між правом Сполучених Штатів Америки та 

України. Загалом дивує різниця між кримінальним процесом, але ж наявні і 

спільні риси. Уільям дуже активний лектор, тому часто жартує. право 

Штатів змінюється за територіальним принципом, але федеральне право є 

загальним, тому є об’єднувальним фактором. Завжди приємно сприймати 

нову інформацію, особливо від юриста-практика» – прокоментував подію 

третьокурсник Вадим Вареник. 

Гість відзначив високий рівень фахової та лінгвістичної підготовки 

наших студентів, їх щиру зацікавленість та вмотивованість. А також окремо 

відзначив красоту університету та міста – студентами та викладачами 

факультету було організовано декілька цікавих екскурсій та зустрічей. 

Студенти гуманітарно-економічного факультету безмежно вдячні за 

можливість всебічного розвитку, знайомства з новими людьми, за шанс 

поставити практикам питання, які стосуються майбутньої професії. 

 

«Університетське слово». 

 

02.10.2019 
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НЕОЧІКУВАНА ЗУСТРІЧ 

 

Несподіваною та приємною 

подією стала зустріч третьокурсників 

з політичним кореспондентом 

видання «Frankfurter Allgemeine 

Zeitung» паном Герхардом Гнауком 

30 жовтня у стінах 4 корпусу БДПУ. 

Майбутнім журналістам було 

цікаво дізнатися у свого досвідченого 

колеги, що відомо у Німеччині про 

Україну, які пріоритетні теми стоять у 

центрі його професійних інтересів. 

Студенти запитали у пана Герхарда, чи, на погляд іноземця, відрізняються 

різні частини України. 

Наш гість, у свою чергу, розповів про певні аспекти своєї діяльності, 

поставив декілька запитань стосовно політичної ситуації в Україні, останніх 

подій, поцікавився сподіваннями молоді. 

 

Вікторія Мельник, студентка 3 курсу 

факультету філології та соціальних 

комунікацій. 

31.10.2019 

 

ЖОДНОГО ДНЯ – БЕЗ ЗНАНЬ І ЦІКАВИХ ЗНАЙОМСТВ! 

 

20-21 квітня ц. р. студентка 3 курсу 

спеціальності «соціальна робота» 

Наталя Рибнікова пройшла конкурсний 

відбір і стала учасницею першої 

англомовної Україно-Датської 

конференції з прав людини, 

організованої за підтримки Ліберальної 

демократичної ліги України*, Датської 

ліберальної молодіжної організації**, 

Датської соціал-ліберальної політичної 

молодіжної організації*** (Київ, 

Україна).  
До участі було відібрано по одному 

представнику з кожної області України 

задля збереження різноманіття в думках та поглядах. Спікерами конференції 

виступили Дарія Гірна, Ольга Жмурина, Дана Павличко, Світлана Заліщук, 

Олена Сотнік, Богдан Бондаренко, Ірина Троян, Олена Шевченко, Артем 

Шуров, Дозефіна Даєр, Валерия Белоног, Андрей Колобов, Даня Столбунов. 

У межах конференції проходили різноманітні воркшопи та панельні 
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дискусії з відомими українськими та іноземними експертами. Темами 

конференції були демократія, свобода слова, вибори, вплив соціальних 

мереж на суспільство, молодіжний активізм, права людини та, права меншин 

тощо. 

Протягом двох днів молоді українці з різних регіонів і гості з Данії мали 

можливість обговорити найгостріші проблеми сучасної України, послухати 

експертів-практиків, сучасні виклики для України у сфері свободи слова; як 

молодь через соціальні мережі може ефективно донести свою думку до 

влади та громади загалом; участь молоді у виборчих процесах; як долати 

стереотипи та створювати насправді інклюзивне суспільство з комфортним 

та безпечним простором для кожної людини. 

Не менш важливі питання розглядалися під час панельної дискусії 

“Молодь, зміни та антикорупція”, одним з учасників якої став лідер National 

Youth Council of Ukraine – NYC Ukraine Andriy Kolobov. Він розповів про 

роль, досвід та найближчі кроки Національної молодіжної ради України, 

зокрема, й у підвищенні рівня участі молоді в процесах прийняття рішень на 

різних рівнях та виклики, з якими можуть стикатися молоді люди на цьому 

шляху. а також обмінятися досвідом залучення молоді до політики та 

активізму! 

Важливо зазначити, що конференція пройшла на високому 

організаційно-практичному рівні, були запрошені професіонали у сфері 

побудови демократичних відносин як України, так і Данії. Було дійсно 

цікаво та по-справжньому професійно і дружньо! 

Організаторами Україно-Датської конференції з прав людини виступили: 

* Liberal Democratic League of Ukraine (ЛДЛУ) – неурядова неприбуткова 

організація, що об’єднує українців нової генерації для розбудови ліберальної 

демократії. 

** DK Venstres Ungdom – VU – датська ліберальна молодіжна 

організація, метою якої є підтримка демократії, партисипації молоді, а також 

її адвокації у межах як політичної системи Данії, так і внутрішньопартійної 

структури. Venstres Ungdom діє як платформа, що дає змогу голосам 

молодих лібералів бути почутими під час публічних дискусій, з головною 

метою – підвищити рівень значення молоді у суспільстві. 

*** DK Radikal Ungdom – датська соціал-ліберальна політична 

молодіжна організація, головними цілями якої є захист навколишнього 

природного середовища, покращення системи освіти, гармонізація 

гуманітарної та міграційної політики, а також посилення відносин з 

Європейським Союзом. Radikal Ungdom діє, аби підтримувати ідеї 

різноманіття та демократії як на національному, так і на міжнародному 

рівнях. 

 

Наталя Рибнікова, студентка 3-го курсу 

спеціальності «соціальна робота» ФДССО.  

 

24.04.2019 
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АНТОН СЕРДЮЧЕНКО: «ДО НАС І РАДА ЄВРОПИ 

ПРИСЛУХАЄТЬСЯ!» 

 

В квітні ц. р. Антон Сердюченко, студент-магістрант спеціальності 

«соціальна робота» факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 

брав участь як учасник у першій частині міжнародного навчального курсу 

«The Wonderful Wizards of Youth Work», створеного НГО «Youth for 

Exchange and Understanding» (Брюсель, 

Бельгія). 

Антон Сердюченко пройшов 

конкурсний відбір ще у грудні і став 

одним з 25 учасників цікавого 

європейського проекту, основною метою 

якого є поліпшення якості роботи з 

молоддю та неформальної освіти, що 

надається YEU, шляхом переосмислення 

принципів, практики та розбудови компетенції молодіжних працівників. 

Учасники навчального курсу, разом із студентом-магістрантом 

спеціальності «соціальна робота» Антоном Сердюченком, протягом 2019 

року будуть переосмислювати якість молодіжної роботи та неформальної 

освіти для YEU та членів-партнерів цієї організації, визначати сильні й 

слабкі сторони, вплив і потенціал молодіжної роботи і неформальної освіти 

в Європі. У рамках діяльності проектом передбачено створення спільної 

бази найкращих практик та моделей, визначення набору ключових 

компетенцій, необхідних для ефективної роботи з молоддю, а також 

поширення якісних принципів і методів 

роботи з молоддю, шляхом підвищення 

обізнаності різних країн щодо 

рекомендацій Ради Європи по роботі з 

молоддю та їх реалізації на місцевому, 

регіональному та національному рівнях. 

У рамках цієї поїздки команда у 

складі зі студентом-магістрантом 

спеціальності «соціальна робота» 

Антоном Сердюченко розробила критерії якості роботи з молоддю і 

передала напрацювання команді експертів, яка складається з тренерів YEU 

та представників Ради Європи. 

Під час наступної зустрічі учасники проекту планують вивчати моделі 

роботи з молоддю та в якості follow-up впроваджуватимуть отриманий 

досвід на локальному рівні, використовуючи свої напрацювання. 

 

«Університетське Слово» (за матеріалами 

Антона Сердюченка). 

 

24.04.2019 
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АНТОН СЕРДЮЧЕНКО: «ДО НАШИХ СТУДЕНТІВ І РАДА ЄВРОПИ 

ПРИСЛУХАЄТЬСЯ» 

 

В червні ц. р. Антон Сердюченко, студент-магістрант спеціальності 

«соціальна робота» факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 

був учасником другої частини міжнародного навчального курсу «The 

Wonderful Wizards of Youth Work», створеного НГО «Youth for Exchange and 

Understanding» (Нові Сад, Сербія). 

Як ми повідомляли раніше, Антон 

є одним з 25 учасників зі всієї Європи 

і вже вдруге протягом навчального 

семестру подорожує з навчальними 

візитами в рамках проекту «The 

Wonderful Wizards of Youth Work», 

метою якого є розробка показників 

якості роботи з молоддю, 

переосмислення принципів, практики 

та створення теоретичної підготовки 

для молодіжних працівників. Цього 

разу зустріч активної молоді відбулась у Сербії, у місті Нові Сад (минулого 

разу Бельгія, Брюсель). Це місце було обрано не випадково, оскільки в 

цьому році – це молодіжна столиця Європи. 

На початку навчального візиту, учасники отримали свої напрацювання 

від експертів, які були підготовлені за результатами тижневої роботи в 

Брюсселі в квітні протягом першої поїздки, в які внесли свої правки і 

оформили це в більш чіткий і 

системний документ. 

Під час роботи в Сербії, 

учасники відвідували тематичні 

зустрічі з представниками НГО, які 

безпосердньо працюють з молоддю, 

брали участь у квестах та 

спілкувались з молоддю для того, 

щоб більш глибоко проаналізували 

молодіжну роботу в Європейському 

Союзі та Європі в цілому і 

підготували другу частину 

документу, яку знову ж таки передали команді експертів, яка проаналізує ці 

напрацювання і презентує учасникам під час третьої і вже фінальної частини 

проекту у вересні. 

 

Антон Сердюченко, студент-магістрант 

спеціальності «соціальна робота» ФДССО.  

 

24.06.2019 
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ЛІТНЯ ЄВРОШКОЛА: ВІДПОЧИНОК, НОВІ ЗНАННЯ, ПОДОРОЖІ 

 

Літо для студента – найкращій час для відпочинку, трохи попрацювати, 

багато подорожувати і відкривати нові горизонти. Саме такий вибір цього 

літа зробила я, Капустєнко Юлія, студентка 4-го курсу гуманітарно-

економічного факультету, коли відвідала 31-у сесію Єврошколи, що 

проходила з 4 по 7 липня у місті Одеса. 

EU Study Days (Єврошколи) – освітній проект, що дає можливість  

українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про 

Європейський Союз. Проект Представництва Європейського Союзу в 

Україні, який здійснюється Українським освітнім центром реформ. Лектори 

– провідні українські та європейські спеціалісти, які займаються 

Європейським Союзом та інтеграційними процесами на континенті. 

Учасниками стали 40 студентів та представників громадських організацій з 

усіх куточків України. 

Ми мали можливість дізнатися більше про децентралізацію від Першого 

секретаря Представництва ЄС Бенедикта 

Германна, почути і взаємодіяти з 

неординарним українським філософом 

Володимиром Єрмоленко та його лекцією 

«Європа як Цивілізація», дізналися про 

освітні проекти від Erasmus+ та 

перспективи магістерських програм від 

Erasmus Mundus, зарядилися мотивацією 

від Тетяни Мельник, яка ділилася з 

досвідом про стажування в інституціях ЄС та навчання в Коледжі Європи, а 

також дізналися, що таке інклюзія і які існують успішні Європейські 

практики від Докторки соціологічних наук Олени Дікова-Фаворської. Після 

отриманих знань, ми були поділені на шість команд, кожна з яких повинна 

була розробити проблему, презентувати її, виділити актуальність, досвід 

європейських країн і створити власний механізм вирішення. 

Лекції були доволі потужними і насиченими, але не одними знаннями 

були наповнені чотири дні в Одесі. Екскурсію містом взяли на себе 

учасники проекту, що народилися і навчаються тут і надзвичайно люблять 

своє місце в ньому. Тому ми побачили не лише must-have для туристів, а й 

легендарні одеські вулички і будиночки з однією стіною. 

На завершення 31-ї сесії ми подякували одне одному за чудовий час, 

мотивацію і обмінялися контактами. Як казала модератор Єврошколи 

Катерина Юдіна: «Якщо ви тут, то це не звичайний збіг обставин», тож маю 

надію, що це ще означає і «до нових зустрічей». 

 

Юлія Капустєнко, студентка 4 курсу 

гуманітарно-економічного факультету. 

 

12.07.2019 
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НАВЧАТИСЬ ЦІКАВО І НА КАНІКУЛАХ 

 

В липні-серпні ц. р. Антон Сердюченко, студент-магістрант 

спеціальності «соціальна робота» факультету дошкільної, спеціальної та 

соціальної освіти був учасником міжнародного тренінгового курсу «You(th) 

are not alone», створеного соціальною кооперацією «STUDIO PROGETTO» 

(Рекоаро-Терме, Італія). 

Антон був одним з 20 учасників з Європи і Близького Сходу, які 

пройшли конкурсний відбір для участі в 10-ти денному курсі. 

Загальна мета навчального курсу полягала у підготовці молодіжних 

працівників та молодіжних лідерів, 

які зможуть створити молодіжні 

соціальні підприємства на основі 

Конвенції ООН про права дитини та 

її 4-х принципів – виживання, 

захист, розвиток та участь для того, 

щоб підтримувати співпрацю 

молоді з переселенцями та 

місцевою молоддю. 

Як зауважує Антон, навчальний 

курс був насичений різноманітними 

творчими завданнями, 

театралізованими перфомансами для дитячої аудиторії, створенням листівок 

з поясненнями 41 статті Конвенції ООН про права дитини та навіть мемів. 

У ході навчання учасники 

мали можливість познайомитись 

із закладами типу «social 

cooperation» та «social 

enterprise», їх функціями в Італії, 

а також можливостями впливу на 

молодь та суспільство. 

Загалом, поїздка видалась 

насиченою на нові знання та 

досвід, які Антон планує 

використовувати в майбутній 

професійній діяльності, а також 

ділитись ними зі студентами БДПУ. 

 

Антон Сердюченко, студент-магістрант 2-го 

курсу спеціальності «Соціальна робота» ФДССО.  

 

27.08.2019 
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У СФЕРІ ВІДНОСИН ЄС ТА УКРАЇНИ 

 

На початку жовтня у Києві проходив ІІІ Форум мереж ЄС та Єврошколи, 

в якому взяла участь студентка 4-го курсу гуманітарно-економічного 

факультету Юлія Капустєнко. Унікальність цьогорічного заходу в тому, що 

він зібрав під своєї егідою близько 200 учасників, серед яких були 

представники бібліотек, інформаційних 

центрів, євроклубів України та 

випускники Єврошкіл усіх сесій. 

Мета форуму полягала в 

ознайомленні членів мереж із 

останніми подіями у сфері відносин ЄС 

та України, у наданні можливості 

учасникам поділитися напрацьованим 

досвідом, інформуванні щодо сучасних 

інструментів комунікації, включаючи соціальні мережі, співпрацю з 

журналістами, мультимедійні продукти. 

У перший день зібрання учасники мали можливість дізнатися, які в 

Україні відбудуться зміни найближчим часом та поставити власні питання 

голові Представництва ЄС в Україні Послу Матті Маасікас, міністру 

культурі молоді та спорту Володимиру Бородянському, міністру освіти і 

науки Ганні Новосад та іншим. Цього ж дня відбулась панель виступів на 

тему «Євроінтеграція через призму професійної діяльності» і представлення 

проекту House of Europe.  
Другий день форуму відзначився роботою в групах, яка мала на меті 

організацію успішного проекту: 

формування мети, цілей, цільової 

аудиторії та завдань проекту, кроки до 

реалізації, робота з ресурсами та роль 

мережування в проектній діяльності. 

Кожен учасник міг обрати будь-яку 

секцію, яка була найближча до його 

інтересів: освіта, екологія, права 

людини, підприємництво, соціальна 

сфера, медіа, боротьба з корупцією та 

молодіжна політика. Презентація напрацювань надихнула учасників на 

підтримку подальших зв’язків одне з одним, щоб мати можливість нарешті 

на реалізацію перспективних проектів, які вже мають перші нариси на 

папері. 

 

Юлія Капустєнко, студентка 4 курсу гуманітарно-

економічного факультету, учасниця Форуму.  

 

10.10.2019 
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СТУДЕНТКА-ФІЛОЛОГИНЯ ПРО УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНИЙ 

ПРОГРАМІ “STUDY TOURS TO POLAND” 

 

Цієї осені студентка групи 4 АМЛ факультету філології та соціальних 

комунікацій Дар’я Сластьонова взяла участь у міжнародній студентській 

навчальний програмі “Study Tours to Poland”. Загальна кількість поданих 

заявок була 4444, і тільки 150 студентів було відібрано для відвідання з 

навчальним візитом одного з десяти міст Польщі. Наша студентка пройшла 

конкурсний відбір і разом з шістьма учасниками з України побувала у місті 

Новий Сонч. Після повернення Дар’я 

поділилася своїми враженнями від 

програми.  
”Study Tours to Poland” (STP) – це 

програма Польсько-американського фонду 

свободи, яку реалізовує Фонд “Лідери змін” 

у співпраці з Фондом “Боруссія”. У рамках 

Програми організовуються навчальні візити 

до Польщі для молоді зі Східної Європи, 

Південного Кавказу та Центральної Азії. Її метою є презентація реалій 

Польщі та Європейського Союзу, розвиток і зміцнення професійних та 

особистих контактів між лідерами країн-учасниць та їх польськими 

партнерами. Пропозиція Програми спрямована для студентів та фахівців 

різних галузей і спеціальностей, і закцентована на знайомстві з неурядовим 

сектором та різними формами громадянської активності в Польщі. 

Участь у цій програмі стала для мене важливою, незабутньою сторінкою 

у житті. Я отримала можливість познайомитися не тільки з Польщею 

“всередині”, а й з культурою інших країн-учасниць. Цей візит був насичений 

подіями та цікавою інформацією, яка, я 

впевнена, стане корисною для мене у 

майбутньому. Ми дізналися про 

адміністративний устрій Малопольського 

воєводства та країни в цілому, зустрілися з 

представниками місцевої влади і побували 

на місцевих виборах. Крім цього, відвідали 

три вищих навчальних заклади, а саме 

“Państwowa Wyższa szkoła zawodowa w Nowym Sączu” – Instytut Języków 

Obcych (Державна Вища Професійна Школа – Інститут іноземних мов), 

Вищу школу економіки та Ягелонський університет у Кракові, а також 

декілька громадських організацій. 

І, звісно, Польща вразила своєю гостинністю та захопливими історико-

культурними місцями, куди хотілося б повернутися знову.» 

 

Дар’я Сластьонова, Богдана Салюк 

 

31.10.2019 
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ: ЗИМОВА ШКОЛА ВІД ОБСЄ 

 

З 25–28 лютого цього року Наталя Рибнікова, здобувачка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота 

факультету дошкільної, 

спеціальної та соціальної освіти 

брала участь у Зимовій школі для 

майбутніх соціальних працівників 

та психологів з допомоги 

постраждалим від торгівлі людьми. 

Захід організовувався у рамках 

діяльності Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні «Поширення 

Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми в 

Україні», що реалізувався за фінансової підтримки урядів Канади та США. 

Наталя Рибнікова пройшла серйозний відбір серед претендентів на 

участь у такому масштабному заході. У конкурсному відборі перевага 

надавалася кандидатам, які пройшли онлайн-курс «Протидія торгівлі 

людьми в Україні» (курс розміщений на сайті EdEra: https://courses.ed–

era.com/courses/course–v1:EdEra_OSCE+ST101+ST101/about) та надали 

відповідний сертифікат.  
Загальною метою проекту було посилення спроможності органів 

державної влади у сфері протидії торгівлі людьми, а також посилення 

спроможності державних органів та громадських організацій надавати 

відповідну допомогу постраждалим від торгівлі людьми. 

Активно подискутувати та навчатись основним поняттям у сфері 

протидії торгівлі людьми, обговорити ризики потрапляння в такі ситуації, 

шляхи їх уникнення та практично відпрацьовувати методики, які 

застосовуються при наданні допомоги людям, які пережили ситуацію 

торгівлі людьми зібралося 25 учасників з усієї України. 

Протягом чотирьох днів учасники заходу мали можливість отримати 

додаткові знання у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема, що стосується 

тенденцій та ризиків даної проблеми, шляхів уникнення потрапляння в такі 

ситуації та про національний механізм надання допомоги особам, які 

постраждали від такого явища. Майбутні соціальні працівники та психологи 

були ознайомлені з кращими європейськими практиками соціальної роботи 

при наданні соціальних послуг та допомоги постраждалим. 

Родзинкою програми став майстер-клас з базових навичок попередження 

професійного та емоційного вигорання при роботі зі складними клієнтами та 

пошуку власних ресурсів для відновлення. Також учасники встигли зняти 

соціальний ролик на задану тематику і презентувати його.  

Соціальний працівник чи психолог має бути готовим чи готовою до 
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комунікації з особами, які постраждали від торгівлі людьми, вміти уникати 

ретравматизації, визначити нагальні потреби постраждалих, надати їм 

підтримку та допомогу у поверненні до нормального життя. Тому, 

неформальна освіта та розширення теоретичних знань є важливою 

складовою професійного розвитку майбутніх соціальних працівників. 

 

Наталя Рибнікова, здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня ВO зі спеціальності 231 Соціальна робота 

факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти.  

 

04.03.2020 

 

ІЗ ЧЕРГОВИМИ МІЖНАРОДНИМИ СПОРТИВНИМИ ЗВИТЯГАМИ 

 

Вітав сьогодні ректор БДПУ, професор Ігор Богданов студентів 

факультету фізичного виховання 

На початку 

традиційної вівторкової 

наради з проректорами, 

деканами факультетів, 

завідувачами кафедр, 

керівниками підрозділів 

Ігор Тимофійович не без 

гордості щиро здоровив 

студентку четвертого 

курсу Уляну Міщенко, 

яка на Кубку світу з 

кікбоксінгу, що проходив  

11-15 квітня ц. р. в 

Інсбруку (Австрія) виборола І місце (тренер – В`ячеслав Осіпов)! 

Найвищі похвали та вітання також отримували: Вікторія Булигіна (4 курс 

ФФВ), яка на Чемпіонаті Європи з ушу  (12-15.04.19 р., Афіни, Греція) 

посіла 1 місце (в Шаолінь Цюань) та 3 місце (Алібарда);  Олександра 

Березіна (3 курс ФФВ), яка там же виборола 1 місце та два других із різних 

видів змагань; Кирило Мухін (4-курс ФФВ), який привіз із цього ж 

Чемпіонату Європи 1 місце (Чан Цюань), 1 місце (Шаолінь Гунь) та 3 місце 

(Чха Цюань), (тренер – Катерина Вінніченко). 

Вітаємо! 

Пишаємося! 

 

«Університетське Слово». 

 

23.04.2019 
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І ЗНОВУ – СПОРТИВНІ ЗВИТЯГИ СТУДЕНТІВ БДПУ! 

 

Із 28 квітня по 4 травня ц. р. в чеському місті Пльзень проходив 

Чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юніорок та дорослих чоловіків. 

Студентка третього курсу факультету 

фізичного виховання БДПУ, майстер 

спорту Руслана Краснова у ваговій 

категорії до 72 кг із результатом 717, 5 кг у 

сумі триборства стала срібною призеркою! 

Серед дорослих (хоч він ще 

юніор) магістрант першого 

курсу факультету фізичного 

виховання, майстер спорту 

міжнародного класу Владислав Чорний  із результатом у триборстві 827, 5 

кг став бронзовим призером. 

За підсумками змагань жіноча команда юніорок посіла друге місце, а 

чоловіча – перше! 

Сьогодні зранку ректор університету, професор Ігор Богданов тепло вітав 

переможців із черговими спортивними досягненнями, бажаючи їм нових 

майбутніх звитяг… 

 

«Університетське Слово». 

 

07.05.2019 
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СПОРТИВНА ЗІРОЧКА БДПУ 

 

Уляна Міщенко, магістрантка факультету фізичного виховання, спорту 

та здоров’я людини, посіла друге місце на Чемпіонаті світу з кікбоксингу 

WAKO – найпрестижнішої кікбоксерської організації. 

 У місті Сараєво (Боснія і Герцоговина) 

відбувся 22 Чемпіонат світу з кікбоксингу 

серед дорослих спортсменів. Ці престижні 

змаганні проводяться раз на два роки. Цьоріч у 

складі збірної команди України на чемпіонат 

поїхала спортсменка КДЮСШ «Лідер» 

Міщенко Уляна. Вона виступала у ваговій 

категорії 65 кг у розділі лоу кік – це жорстка 

рингова дисципліна. Найкращі бійці з усього 

світу з 58 країн змагалися на рингу, щоб 

продемонструвати свою майстерність і 

довести, що вони є найкращими у своїй справі. 

Нашій Уляні це вдалося, хоча Чемпіонат світу 

– перший в її кар’єрі. З успіхом одержала 

перемоги у попередніх боях над 

спортсменками з Австралії і Туреччини. У 

фіналі дещо поступилася досвідченій борчині 

з Хорватії і з гідністю 

завоювала срібну медаль. У 

загальному заліку команда 

України посіла 6 місце, 

спортсменам вдалося 

вибороти 3 золотих, 3 срібних 

і 3 бронзових медалі. Дуже 

приємно, що одна з цих 

медалей – наша! 

На оперативній нараді 

Уляну та її тренера привітав 

ректор і всі присутні. «Завжди 

приємно привозити медалі, 

особливо в Бердянськ, в наш 

університет, – поділився Руслан Осипов, тренер спортсменки, до речі теж 

випускник магістратури ФФВЗЛ. – Відчуваємо Вашу постійну підтримку, 

Ігоре Тимофійовичу, і дуже вдячні за це!» 

 

За інформацією Кирила Пономаренка. 

 

30.10.2019 
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ІЗ ФРАНЦІЇ – ЗІ СРІБЛОМ! 

 

Із 27 по 29 лютого у французькому місті Мериньяк проходив І кубок 

Європи з класичного пауерліфтингу серед студентів. У складі збірної 

України БДПУ представляв студент ІІ курсу факультету фізичної культури 

спорту та здоров`я людини  Артем Круглік. До змагань Артема готували 

ЗМСУ Сергій Певнєв та МСУ Руслан Літус, який, до речі, також брав участь 

у змаганнях – як суддя та був представлений головою української делегації 

та старшим тренером.  
Під час змагань Артем виборов у ваговій категорії до 83 кг у присіданні 

срібну нагороду з результатом 210 кг, а в жимі штанги лежачи отримав 

срібло з результатом 137,5 кг. На жаль, травма під час розминки у тязі не 

дозволила спортсмену продовжити змагання, але дві срібні нагороди в 

окремих вправах – чудовий результат для спортсмена-студента. Хоч, як 

кажуть «перший млинець нанівець», – але дві міжнародні нагороди у 

скарбничку спортсмена є добрим результатом. 

Бажаємо Артему та його тренерам подальшого росту в досягненні нових 

вагомих спортивних досягнень! 

 

«Університетське слово» (за матеріалами 

Руслана Літуса). 

 

03.03.2020 
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