
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ 
11-15 травня 2021 року 

 

Дата і час 
проведення 

Захід Відповідальні особи Місце проведення 

11 травня 2021 року 
11-15.05.2021 Інтелектуальний 

марафон «На межі 
тисячоліть: теорія і 
практика соціальної 
роботи» 

к.пед.н., ст. викладач 
Анастасія ПОПОВА; 
асистент Наталія 
МАЦЕЙКО 

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
Facebook 

11.05.2021 
(08.00-17.00) 

Звітна онлайн науково-
практична конференція 
викладачів і студентів 
БДПУ 

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

Дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(09.00) 

Виставка наукових праць 
викладачів кафедри 
математики та методики 
навчання математики за 
2020-2021 рр. 

к.пед.н., доц. 
Олексій КРАСНОЖОН 

ФФМКТО, кафедра 
математики та методики 
навчання математики, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(09.00) 

Розміщення доповідей 
здобувачів вищої 
освіти у форматі 
презентацій «Сучасні 
виклики та актуальні 
проблеми психології»  

к.психол.н., доц. 
Олена ГОРЕЦЬКА. 
ст. лаборант 
Наталія ВАРБАНСЬКА 

ФППОМ, кафедра 
психології, розміщення 
на платформі Google  

11.05.2021 
(09.00) 

Колоквіум «Досвід 
формування та 
реалізації державної 
мовної політики 
європейських країн» 

к.філол.н., доц. 
Ганна ВУСИК 

ФФСК, кафедри 
української мови та 
славістики, дистанційна 
форма проведення 

11.05.2021 
(09.00) 

Стендові доповіді за 
результатами 
дослідження 
актуальних проблем 
іноземної філології  

к.філол.н., доц. 
Оксана КАЛІБЕРДА 

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

11.05.2021 
(09.35-10.55) 

Ділова гра 
«Формувальне 
оцінювання. 
Оцінювання та 
фіксація результатів 
навчальних досягнень 
учнів 3-х класів з 
математики» 

к.пед.н., доц. 
Тетяна НІКОНЕНКО 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(09.35-10.55) 

Виставка робіт 
нетрадиційних та 
абстрактних технік 
малювання 

к.пед.н., доц. 
Олена МАЛИЦЬКА;  
ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(10.00) 

Презентації 
студентських наукових 
робіт 

к.філол.н., доц. 
Ганна ВУСИК і наукові 
керівники робіт 

ФФСК, дистанційна 
форма проведення 



 

11.05.2021 
(10.00) 

Круглий стіл 
«Україна-Європа: 
точки дотику» 

д.філол.н., проф. 
Наталя ПАНОВА 

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

11.05.2021 
(10.00) 

Відкрите засідання 
студентського 
наукового гуртка 
«Актуальні напрями 
сучасної європейської 
літератури» 

к.філол.н., доц. 
Ольга БОГОВІН 

ФФСК, кафедра 
української та 
зарубіжної літератури і 
порівняльного 
літературознавства, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(11.00) 

Брейнринг «Celebrate 
diversity» 

к.політ.н., доц. 
Наталя ІВАНОВА, 
студенти 4ПР групи 

ГЕФ, кафедра 
правознавства, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(11.00) 

ІV Міжрегіональна 
студентська 
конференція 
«Медіакартина світу: 
формування 
особистості під 
впливом медіа»  

к.філол.н., доц., зав. 
кафедри соціальних 
комунікацій 
Юлія МЕЛЬНИКОВА 

ФФСК, кафедра 
соціальних комунікацій, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(11.00) 

Захід до року 
математики в Україні: 
звітна конференція 
гуртка «Історико-
математичні студії» 

к.пед.н., ст.викл. 
Світлана ПАНОВА 
 
к.пед.н., ст.викл. 
Ірина ШЕРСТНЬОВА 

ФФМКТО, кафедра 
математики та методики 
навчання математики, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.21 
(11.00) 

Тренінг «Розвиток 
творчості засобами 
сучасної хореографії 
(інноваційний підхід) 

к.пед.н., ст. викл. 
Юлія ТАРАНЕНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.21 
(11.00) 

Виставка наукових 
досягнень студентів 
спеціальності 
014 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології) 

ст. викл. 
Олена САВИЦЬКА 

ФФМКТО, кафедра  
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, дистанційна 
форма проведення 

11.05.2021 
(11.00) 

Круглий стіл 
«Запобігання 
порушень 
доброчесності і 
підвищення 
академічної культури» 

заступниця з наукової та 
міжнародної діяльності 
Ганна ВУСИК 

ФФСК, дистанційна 
форма проведення 

11.05.2021 
(11.10-12.30) 

Леція-дискусія 
«Ноосферна освіта 
вчителя початкової 
освіти в контексті 
глобалізаційних 
проблем світу» 
 

д.пед.н., проф. 
Алла КРАМАРЕНКО 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
дистанційна форма 
проведення 



 

11.05.2021 
(12.00) 

Презентація ІІ випуску 
журналу БДПУ «Dance 
magazine» 

К.пед.н., ст. викл. 
Юлія ТАРАНЕНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
дистанційна форма 
проведення  

11.05.2021 
(12.00) 

Stem-фест «Формула 
гарних ідей» 
(Бердянська гімназія 
№1 «Надія») 

к.пед.н., доц. 
Павло БУЯНОВ 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, дистанційна 
форма проведення 

11.05.2021 
(12.00) 

Педагогічна 
майстерня 
«Великодня писанка – 
оберіг українського 
народу» (майстер-
клас) 

к.пед.н., доц.  
Тетяна ЄСЬКОВА 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 
(14.00) 

Науковий семінар 
«Популярні жанри 
літератури» 

д.філол.н., проф. 
Софія ФІЛОНЕНКО 

ФФСК, кафедра 
української та 
зарубіжної літератури і 
порівняльного 
літературознавства, 
дистанційна форма 
проведення 

11.05.2021 Інтерактивний 
пейнтбол «Вірю – не 
вірю про освіту в 
Європі» (відеоролик) 

к.філолн., доц., зав. 
кафедри Світлана 
ГЛАЗОВА 

ФФСК, кафедра 
української мови та 
славістики, дистанційна 
форма проведення 

12 травня 2021 року 
12.05.2021 
(09.00) 

Проєкт кафедри 
педагогіки «Стежками 
педагогічної 
спадщини Лесі 
Українки» з нагоди 
150-ліття від її дня 
народження 

к.пед.н., доц. 
Лілія ЯРОЩУК 

ФППОМ, кафедра 
педагогіки, ауд. 5б317 

12.05.2021 
(09.30) 

Щорічна презентація 
міжнародної 
діяльності БДПУ 

д.іст.н., проф. 
Ігор ЛИМАН 

Дистанційна форма 
проведення (zoom 
конференція) 

12.05.2021 
(09.00) 

Студія гейміфікації 
для розвитку творчого 
мислення дітей 
дошкільного віку 
4 курс, група 
401ДО(а,б) 

к.пед.н., доц. 
Алла ОМЕЛЯНЕНКО 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
ауд. 505,  

12.05.2021 
(09.00) 

Брейнстормінг 
«Самостійна робота 
студентів у підготовці до 
дисципліни «Теорія та 
методика формування 
елементарних 
математичних уявлень» 
 

д.пед.н., професор  
Лариса ЗАЙЦЕВА 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
ауд. 524, zoom 
конференція 



 

12.05.2021 
(09.35-10.55) 

Майстер-клас 
«Творчість – це 
мелодія життя з 
ароматом кави» 
 

ст. викл.  
Ольга КАЧЕРОВА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
ауд. 5б 309 

12.05.2021 
(10.00) 

Презентація програми 
малих стипендій з 
вивчення англійської 
мови «English Access 
Microscholarship 
Program» 

к.філол.н., доц. 
Ірина ШКОЛА, 
Богдана САЛЮК 

ФФСК, кафедра 
іноземних мов та 
методики навчання, 
актова зала 

12.05.2021 
(11.00-13.00) 

Науковий брифінг 
«Інноваційний вимір 
збереження 
біорізноманіття 
Північного Приазов’я» 

к.біол.н, доц. 
Віталій ГНАТЮК 
к.пед.н., доц. 
Наталя ПШЕНИЧНА 

ФФКСЗЛ, кафедра 
біології, основ здоров’я, 
та фізичної реабілітації, 
дистанційна форма 
проведення (платформа 
ZOOM) 

12.05.2021 
(11.10) 

Воркшоп «Лялька-
комфортер – улюблена 
іграшка дитини 
немовляти» 

к.пед.н., доц.  
Тетяна ЄСЬКОВА 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
ауд. 505, zoom 
конференція 

12.05.2021 
(11.10-12.30) 

Конкурс презентацій 
на тему «Формуємо 
читацьку самостійність 
здобувачів початкової 
освіти» 

к.філол.н., доц. 
Лариса ПОПОВА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
ауд. 5б306, платформа 
ZOOM 

12.05.2021 
(12.00) 

Інтерактивна зустріч 
«Тechno drive» для 
учнів ЗЗСО №2 

к.пед.н., доц. 
Ольга РОГОЗІНА 

ФФМКТО, кафедра 
кафедра професійної 
освіти, трудового 
навчання та технологій, 
навчальні майстерні 
2 корпусу 

12.05.2021 
(13.00) 

Майстер-клас з 
ораторського 
мистецтва 

к.пед.н., доцент 
Олександр ГОЛІК 

ФППОМ, кафедра 
педагогіки, ауд. 5б317 

12.05.2021 
(13.00) 

Круглий стіл 
«Соцмережі та 
маніпуляція 
свідомістю людини. 
Як запобігти?» 

к.іст.н., доц. 
Марина АНТОЩАК 
зав. відділом 
обслуговування бібліотеки 
Ірина ФІЛОН 

ГЕФ, кафедра історії та 
філософії, конференц 
зала 

12.05.2021 
(13.00) 

Тренінг 
«Використання 
онлайн ресурсів у 
роботі зі здобувачами 
закладу вищої освіти» 

к.пед.н., ст. викл. 
Юлія ТАРАНЕНКО, 
викл. Юлія ПАВЛЕНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
ауд. 5б113 

12.05.2021 
(13.00) 

Наукові подорожі 
викладачів 
(фотовиставка 
міжнародних наукових 
конференцій та 
стажувань викладачів 
в Європі) 

Викладачі кафедри 
прикладної психології та 
логопедії 

ФДССО, кафедра 
прикладної психології 
та логопедії, ауд. 524 



 

12.05.2021 
(13.00) 

Пітчинг наукових 
проєктів 

к.пед.н., доц.  
Катерина ПЕТРОВСЬКА 

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
ауд. 5б112, zoom 
конференція 

12.05.2021 
(13.00) 

Доповіді студентів-
учасників 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Технологічна освіта 
(014 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)) 

к.пед.н., доц. 
Людмила ДАННІК 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, ауд. 202 

12.05.2021 
(19.00) 

Вечірній онлайн 
перегляд спектаклю 
«Рамбер. Триптих». 
Сопотський театр танцю. 
Обговорення за чашкою 
чаю 

к.пед.н., ст.викл. 
Юлія ТАРАНЕНКО 

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

13 травня 2021 року 
13.05.2021 
(09.00) 

Блогербатл «Інновації 
в навчанні 
дошкільників грамоти» 
в рамках навчальної 
дисципліни «Навчання 
грамоти в ЗДО» 

к.пед.н., доц.  
Леся МОРОЗ-РЕКОТОВА 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
режим онлайн 
(платформа ZOOM) 

13.05.2021 
(09.00) 

Онлайн гутірка 
«Вчимося мислити 
критично» 

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

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
режим онлайн 
(платформа ZOOM) 

13.05.2021 
(10.00) 

Конкурс плакатів 
«Енергозберігальні 
технології» 

к.пед.н., доц. 
Юрій ЄФИМЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, 
фоє 2 корпусу 

13.05.2021 
(09.35-10.55) 

Захист творчих проєктів 
здобувачів 21 ПО групи 
з курсу «Методика 
навчання технологічної 
освітньої галузі в 
початковій школі» 

к.пед.н., доц. 
Катерина СТЕПАНЮК 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
ауд. 5б306 

13.05.2021 
(11.10-12.30) 

Воркшоп 
«Використання 
робототехніки та 
STEM-наборів у 
освітньому процесі 
початкової школи» 

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

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
ауд. 5б306 

13.05.2021 
(11.00-12.30) 

Круглий стіл «Епатаж 
як естетична категорія 
сучасного мистецтва» 

к.пед.н., доц. Олена 
МАЛИЦЬКА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
ауд. 5б306, 
платформа ZOOM 



 

13.05.2021 
(13.00) 

Турнір істориків к.іст.н., доц.  
Світлана БАХАНОВА 

ГЕФ, кафедра історії та 
філософії, ауд. 142 

13.05.2021 
(13.00) 

Виховний захід 
спільно з 
представниками 
національних меншин 
«Європа – наш 
спільний дім» 

к.пед.н., доц.  
Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО 

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

13.05.2021 
(13.00) 

Традиційний 
кінолекторій для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 1-4 курсів 

Асистенти 
Дарина ЛИТВИЧЕНКО, 
Марія ЗВЕРЯКА 

ФДССО, кафедра 
прикладної психології 
та логопедії, ауд. 524, 
zoom конференція 

13.05.2021 
(13.00) 

Вікторина 
«Академічна 
доброчесність в 
університеті» 

к.пед.н., доц. 
Катерина ПЕТРОВСЬКА, 
Анастасія ТУРГЕНЄВА, 
к.пед.н., ст. викл. 
Анастасія ПОПОВА 

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
ауд. 5б112, zoom 
конференція 

13.05.2021 
(13.00) 

Турнір істориків к.іст.н., доц.  
Світлана БАХАНОВА 

ГЕФ, кафедра історії та 
філософії, ауд. 142 

13.05.2021 
(15.00) 

Можливості 
міжнародної співпраці 

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

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
ауд. 5б112, zoom 
конференція 

14 травня 2021 року 
14.05.2021 
(09.35-10.55) 

Майстер-клас «LEGO-
технології як засіб 
формування ключових 
компетентностей 
здобувачів початкової 
освіти на уроках мови 
та літературного 
читання» 

к.пед.н., доц. 
Лада ЧЕМОНІНА 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
ауд. 5б306 

14.05.2021 
(10.00) 

Інтерактивна гра «Моя 
громада» 

студ. рада ГЕФ ГЕФ, студентська рада, 
ауд. 142 

14.05.2021 
(10.00) 

Літературно-музична 
композиція за твором 
Т.Г. Шевченка 
«І мертвим, і живим, 
і ненародженим 
землякам моїм в 
Україні, і не в Україні 
моє дружнєє посланіє» 

к.пед.н., доцент 
Олександр ГОЛІК 

ФППОМ, кафедра 
педагогіки, ауд. 5б317 

14.05.2021 
(11.10) 

Круглий стіл-дискусія 
«Доброчесність в 
науці – умова її 
розвитку» 

к.пед.н., доц. 
Ірина УЛЮКАЄВА 

ФДССО, кафедра 
дошкільної освіти, 
ауд. 505, zoom 
конференція 

14.05.2021 
(11.10) 

Науковий пікнік з 
тематичними івентами 

Викладачі кафедри 
прикладної психології та 
логопедії 
 

ФДССО, кафедра 
прикладної психології 
та логопедії, ауд. 524 



 

14.05.2021 
(11.10-12.30) 

Тренінг або кейс-
змагання «Жива 
бібліотека з курсу 
МНІМ» як 
європейська 
навчально-методична 
інновація у процесі 
формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
здобувачів початкової 
освіти 

к.пед.н., ст. викл. 
Крістіна ПЕТРИК 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, на 
відкритому повітрі 
3 локації на території 
БДПУ 

14.05.2021 
(12.00) 

Круглий стіл з 
проблем юридичної 
компаративістики 

д.юрид.н., проф. 
Дмитро КАМЕНСЬКИЙ,  
к.пед.н., доц. Володимир 
МИРОШНИЧЕНКО 

ГЕФ, кафедра 
правознавства, ауд. 135 

14.05.2021 
(12.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13.00) 

Методичний Workshop 
для вчителів трудового 
навчання та 
технологій ЗЗСО 
Бердянського району: 
1. Дискусія «Сучасні 
тенденції та проблеми 
розвитку трудового 
навчання» 
 
2. Майстер-клас 
«Таємниці печворку» 

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

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, ауд. 202, 
платформа ZOOM 

14.05.2021 
(13.00) 

Круглий стіл «Досвід 
хореографічної 
підготовки в країнах 
Європи» 

к.пед.н, доц. Олена 
МАРТИНЕНКО 

ФППОМ, кафедра теорії 
та методики навчання 
мистецьких дисциплін, 
ауд. 502 

14.05.2021 
(14.00) 

Артстудія «Традиційні 
українські 
витребеньки» 

к.пед.н., доц. 
Сергій ОНИЩЕНКО 

ФФМКТО, кафедра 
професійної освіти, 
трудового навчання та 
технологій, ауд. 205 

14.05.2021 
(15.00) 

Науковий кіногараж 
«Проблемні категорії 
населення та робота з 
ними у світовому 
кінематографі» 

Викладачі кафедри 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти 

ФДССО, кафедра 
соціальної роботи та 
інклюзивної освіти, 
ауд. 5б112 

15 травня 2021 року 
16.05.2020  Інтелектуальна 

психологічна гра 
«Що? Де? Коли?»  
(здобувачі освіти 1-4 
курсів спеціальності 
053 Психологія 

к.психол.н., доц. 
Ольга ФРОЛОВА,  
Олена ГОРЕЦЬКА 

ФППОМ, кафедра 
психології, 
платформа ZOOM 

15.05.2021 Виховний захід 
«Online тур країнами 
Європи» 

к.пед.н., ст. викл. 
Крістіна ПЕТРИК 

ФППОМ, кафедра 
початкової освіти, 
ауд. 5б306 



 

 

 
 

15.05.2021 
(13.00) 

Науковий 
логопедичний Quest-
room 

к.пед.н., ст. викл. 
Ганна МИЦИК, 
ст. викл. 
Наталя АНАСТАСОВА, 
асистент Вікторія ШАМЛІ 

ФДССО, кафедра 
прикладної психології 
та логопедії, ауд. 524 


