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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

252 
викладачі

70

13
16

кафедри24 викладачів з науковими ступенями83%



д.філол.н., професор

В. А. Зарва
д.іст.н ., професор

І. І. Лиман

д.пед.н ., професор

К. О. Баханов
д.фіз.-мат.н., професор

В. В. Кідалов
к.пед.н ., професор

В. П. Котляр

к.пед.н ., професор

В. В. Крижко

Наукові школи
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Науково-дослідні інститути

Інститут нанотехнологійІнститут

історичної урбаністики

Інститут слов’янознавства

та компаративістики

директор – доктор фіз.-мат. наук, 

професор В.В. Кідалов

директор – доктор іст. наук, 

професор В.М. Константінова

директор – доктор філол. наук, 

професор С.О. Філоненко
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Держбюджетні фундаментальні дослідження

Розробка технології

отримання

квантоворозмірних структур і

наноструктурованих

матеріалів та дослідження їх

властивостей

Керівник:
д.фіз.-мат.н., професор

В. В. Кідалов

Обсяг фінансування

в 2017 році: 

94 500 грн

1.Опубліковано 4 монографії, 2 навчальних

посібники

2.Видано 13 статей у журналах, що входять до

наукометричних баз даних.

3.Отримано 3 патенти на корисну модель.

4.Захищено 1 докторську та 2 кандидатські

дисертації.

Композити на основі

халькогенідних стекол та

полімерів як матеріали для

створення елементів фотоніки
Керівник:

канд.фіз.-мат.н., доц.
І. В. Рогозін

Обсяг фінансування в 2017 році: 

396 965 грн
За результатами виконання держбюджетних тем:

1.Опубліковано 2 монографії, 2 навчальних

посібники

2.Видано 8 статей у журналах, що входять до

наукометричних баз даних.

3.Подано 2 заявки на патенти на корисну модель.

4.Узято участь в 11 конференціях.

Комерціалізовано

на суму: 

7 000 грн



5 4 3 43

Держбюджетні фундаментальні дослідження

Наноструктуровані напівпровідники

для енергоефективних екологічно

безпечних технологій, що підвищують

рівень енергозбереження та

екологічної безпеки урбосистеми

Керівник:

канд.фіз.-мат.н., 

доцент

Я.О. Сичікова

Обсяг

фінансування в

2017 році

312 835 грн

Посібникі
в

Монографій
або розділів

Заявки
на

патент

Тези та
матеріали
конференці

й

81

Подано 3 заявки для

отримання патентів на

корисну модель:

Спосіб підготовки

пластин фосфіду індію;

Спосіб отримання

блокових наноструктур на

поверхні фосфіду індію;

Спосіб пасиваці ї

поверхні фосфіду індію
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Публікація Статті

26

13 фахові та

у закордонних виданнях

13
Scopus

Результати роботи було

комерціалізовано на суму

8500 грн. 

Рекомендації впроваджено в

промисловий процес, 

підтвердженням чого є Акт про

впровадження



Держбюджетні фундаментальні дослідження

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

Керівник:

канд. пед.н., доцент

Ю.О. Єфименко
Обсяг фінансування в 2017 році

132 624 грн

5

За результатами виконання проміжного етапу проекту опубліковано 8 статей, що входять

до переліку фахових видань України (4 з них індексуються наукометричною БД Scopus), 3 

навчальних посібники, 2 тез у матеріалах конференцій. 



Аспірантура

014
Середня
освіта .

015
Професійн
а освіта

032
Історія та

археологі
я

035
Філологія

051
Економік
а

У 2017 році аспірантура університету одночасно функціонувала у двох
режимах: для аспірантів 3-4 курсу – з 16  спеціальностей; для 1-2 –
відповідно до триманої у 2016 році ліцензії з 5 наукових галузей

16 спеціальностей 5 наукових галузей
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Аспірантура
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Докторантура

докторантів
У докторантурі БДПУ

навчаються 7
12

10.01.01 – українська література; 

10.01.05 – порівняльне

літературознавство; 

035 - Філологія

014 - Середня освіта

(за предметними

спеціалізаціями)

015 – Професійна

освіта

13.00.02 – теорія та методика навчання

(фізика);

13.00.02 – теорія та методика навчання

(українська мова); 

13.00.04 – теорія і

методика професійної

освіти.



Спеціалізовані вчені ради

К 18.092.01 

13.00.02 – теорія та

методика навчання

(фізика); 

13.00.04 – теорія та

методика професійної

освіти

К 18.092.02 

10.01.01 – українська

література; 

10.01.05 – порівняльне

літературознавство

13

упродовж 2017 року в спецраді
захищено 3 дисертації

упродовж 2017 року в спецраді
захищено 9 дисертацій



Марія

Греб
Ірина

Шумілова

Олександр

Школа

Наталя

Панова

Надія

Вєнцева

Захист докторських дисертацій, 

присвоєння вчених звань

Ольга

Гуренко



Організація і проведення конференцій

Міжнародна наукова конференція

«Від смішного до великого: феномен

комічного в літературі та культурі»;

IV Міжнародний науково-методичний семінар

з болгарської мови, літератури, культури та

історії; 

ІІ всеукраїнська студентська конференція

“Українська мова на порубіжжі XX –XXI 

сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний

аспектиˮ; 

Всеукраїнська конференція «Актуальні

питання впливу довкілля, фізичного виховання

та спорту на здоров’я студентської молоді»

Всеукраїнська наукова конференція

«Підготовка майбутніх педагогів у контексті

стандартизації вищої освіти»;

Всеукраїнська наукова конференція

«Азовські правові читання»; 

Всеукраїнська наукова конференція

«Наукові засади підготовки фахівців

природничого, інженерно-педагогічного та

технологічного напрямків»

Всеукраїнська науково-практична

конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, 

проблеми, перспективи розвитку»

14



Публікації викладачів БДПУ

30 монографій

19 статей у Scopus

892 статті

65 навчальних посібників

11 статей у Web of Science

h=8 індекс Гірша БДПУ

згідно з БД Scopus



Участь у конференціях
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Фахові видання
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Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №

1364 від 10.10.2017 р. “Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і

спеціальностей у 2017/2018 навчальному році»

Бердянський державний педагогічний університет

визначено базовим вищим навчальним закладом з

проведення ІІ туру та підсумкової науково-практичної

конференції Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт з природничих, технічних і

гуманітарних наук у галузі

«Дошкільна освіта».





Міжнародна співпраця

США
Мексика
Франція
Бельгія
Німеччина
Італія
Польща
Болгарія

У рамках підписаних договорів:

Підписані нові договори:

Вища школа Карла Енгліше (Чехія), 
Литовський університет спорту (Литва),
New Vision University (Грузія)
Школа права Стетсонського університету (США)

25 країн світу

Туреччина
Латвія
Малайзія
Білорусь
Грузія
Румунія
Казахстан
Словаччина
Чехія

124 договори
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Міжнародні гранти

26

У межах грантової Угоди про
надання безоплатної фінансової
допомоги між Міністерством
Закордонних Справ Республіки
Болгарії та Бердянським державним
педагогічним університетом
оснащено кабінет інтерактивного
вивчення іноземних мов
на суму 141 423 грн.

На базі кафедри соціальних
комунікацій реалізується грантовий
проект згідно з Угодою між Фондом
розвитку ЗМІ Посольства Сполучених
Штатів Америки в Україні та БДПУ, 
результатом якого є створення
студентської навчальної телестудії, 
що слугуватиме базою для якісної
підготовки тележурналістів



МіжнароднаМіжнароднаМіжнароднаМіжнародна виставкавиставкавиставкавиставка

Золота медаль за участь у

номінації «Інклюзивна освіта: 

рівні права, рівні можливості»

(Автор роботи – Ганна Лопатіна)



Міжнародна наукова мобільність



Рада молодих учених



стаття

Молоді вчені

90 40 23 3

Молодих
учених

Кандидатів
наук

Навчаються
в

аспірантурі

Навчаються
в

докторантур
і
.

монографій8

посібників

401

11

14

20

захищено 6 
кандидатьських
дисертацій



Участь молодих учених у конкурсах

Ірина Сизоненко

«Обласний конкурс для
обдарованої молоді в галузі науки»

Альона Дяденчук

«Молодь і прогрес у раціональному
природокористуванні – 2017»

1 місце 1 місце
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Тетяна Хорольська Віталій Кідалов



Студентська наука

Вікторія Лупир,

Жанна Субботіна,

Наталя Гречко

Ольга Таран Ольга Таран , 

Вікторія Кириченко

Ірина Шершень

Діана Сичова

854
Наукові праці

600
студентів

ІІ тур

Всеукраїнського

конкурсу

студентських

наукових робіт

V 

Міжнародний

мовно-

літературний

конкурс ім. 

Т. Шевченка

XVII 

Міжнародний

конкурс з

української мови

імені П. Яцика

ІІ тур

Всеукраїнської

студентської

олімпіади
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Підтримка студентської науки

40 наукових гуртків

проблемні групи 62 3 науково-дослідні

лабораторіїпсихологічна служба, 

соціально-педагогічна

служба

консультпункт з логопедії

методичний семінар
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Компетентнісний центр

інклюзівної освіти



Завдання та пріоритети

покращення наукометричних
показників науковців БДПУ

виконання науково-дослідних
робіт з пріоритетних напрямків

розвитку науки і техніки

захист інтелектуальних прав
та комерціалізація наукових

досліджень

підтримка науковихшкіл, 
що функціонують, 
і перспективних

включення наукового збірника
«Наукові записки БДПУ»

до міжнародних
наукометричних баз

розвиток діяльності аспірантури, 
докторантури, спеціалізованих

вчених рад

проведення на базі
університету наукових

конференцій різних рівнів

державна реєстрація
кафедральних та
міжкафедральних

тем в УкрІНТІ

підтримка молодих учених
університету
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Дякуємо за увагу!


