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Удосконалення структури університету. 

Управлінська діяльність 
 

З метою приведення у відповідність до Закону України «Про 

вищу освіту» проведено реорганізацію структури університету. 

Ліквідовано факультет фізико-математичної та технологічної освіти і 

факультет комп’ютерних та енергозберігаючих технологій. На їх 

основі створено факультет фізико-математичної, комп’ютерної та 

технологічної освіти з такими кафедрами:  

- математики та методики викладання математики;  

- фізики та методики викладання фізики; 

- трудового навчання та технологій; 

- комп’ютерних технологій в управління й навчанні та 

інформатики; 

- професійної освіти. 

Ліквідовано факультет економіки та управління і соціально-

гуманітарний факультет та створено на їх основі гуманітарно-

економічний факультет з такими кафедрами:  

- історії та філософії; 

- правознавства; 

- педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та 

методики викладання суспільствознавчих дисциплін; 

- економіки підприємства та економічної теорії; 

- менеджменту; 

- фінансів та кредиту. 

На факультеті фізичного виховання в результаті реорганізації 

створено такі кафедри:  

- основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології; 

- фізичного виховання; 

- теорії та методики фізичного виховання. 

Ліквідовано Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Реорганізовано Інститут філології та соціальних комунікацій, 

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Інститут 

соціально-педагогічної та корекційної освіти у відповідні факультети. 

Перейменовано факультет соціально-педагогічної та корекційної 

освіти у факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти. 

У новостворених факультетах та на факультеті філології пройшли 

вибори деканів, і якщо у філологів проф. Ірина Глазкова була 

єдиним претендентом, то на гуманітарно-економічному факультеті 
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Тамара Макаренко, а на факультеті фізико-математичної, 

комп’ютерної та технологічної освіти Вікторія Жигірь отримали 

найбільшу підтримку у своїх колективах. Вчена рада університету 

дослухалась до думки трудових колективів факультетів і прийняла 

відповідне рішення. 

У результаті оптимізації штат БДПУ зменшено на 2 ставки АУП, 

25 ставок ПВС, 5,5 ставки обслуговуючого персоналу. Але прийняття 

нового бюджету, нової мінімальної зарплати ставить перед нами нові 

виклики. 

Очевидно, що структура університету й надалі буде 

вдосконалюватись. 

З 1 вересня проф. Гуренко О.І. призначено першим проректором, 

з 1 грудня доц. Ліпич В.М. – проректором з науково-педагогічної 

роботи. Інших змін у керівництві підрозділів університету немає і 

поки що не планується. 

Відповідно до змін було переформатовано склад вченої ради 

університету та факультетів.  

На наступний семестр ставимо собі завдання створити наглядову 

раду, кадровий резерв, подумати над започаткуванням роботи 

асоціації випускників, ради ветеранів. 



 



Навчальна робота 

У 2016 році відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти» випусковими кафедрами 

університету були розроблені освітні програми підготовки здобувачів 

вищої освіти І (бакалаврського), ІІ (магістерського) та ІІІ (освітньо-

наукового) рівнів вищої освіти, які затвердила вчена рада 

університету (протокол №14 від 26.05.2016).  

Згідно з чинними Ліцензійними умовами були оновлені навчальні 

плани підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. У планах підготовки 

бакалаврів і магістрів уніфіковані блоки загальної підготовки. Для 

оптимізації освітнього процесу в навчальних планах спеціальностей 

природничого та економічного профілю узгоджені дисципліни «Вища 

математика», «Фізика», «Використання інформаційних технологій»; у 

навчальних планах педагогічного спрямування узгоджено кількість 

кредитів з дисциплін «Педагогіка», «Історія педагогіки», 

«Психологія»; вченою радою університету (протокол №14 від 

26.05.2016) були затверджені дисципліни спеціалізацій. 

Згідно з наказом від 01.07.2016 №103 «Про планування 

навчального навантаження у 2016/2017 навчальному році» у робочих 

навчальних планах гуманітарного профілю кількість контактних 

годин на один кредит було зменшено до 33%. 

У 2016 році були створені об’єднані потоки для вивчення 

дисциплін циклу загальної підготовки як для денної, так і для заочної 

форм навчання. Відкриття спеціалізацій у 2016 році здійснювалося 

тільки за умови, якщо кількість студентів у групі не менша за 25 осіб 

для освітнього ступеня “бакалавр”, не менше ліцензованого обсягу – 

для ступеня “магістр”. 

Ці заходи дозволили оптимізувати навчальне навантаження 

викладачів і зменшити кількість дисциплін у картках навантаження 

викладачів. 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

Розширено провадження освітньої діяльності (збільшення 

ліцензованого обсягу) на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти з 

таких спеціальностей: 

 012 Дошкільна освіта (130 осіб); 

 013 Початкова освіта (125 осіб); 

 014 Середня освіта: 

- Історія (70 осіб); 
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- Математика (30); 

- Фізика (30 осіб); 

- Трудове навчання та технології (80 осіб); 

- Музичне мистецтво (20 осіб); 

 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології) (70 осіб); 

 032 Історія та археологія (20 осіб); 

 035 Філологія (150 осіб); 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування (60 осіб); 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (55 осіб); 

 231 Соціальна робота (50 осіб); 

 051 Економіка (30 осіб); 

 017 Фізична культура і спорт (65 осіб); 

 073 Менеджемент (150 осіб) 

Уперше проліцензовано спеціальність 014 Середня освіта 

(іноземна мова (англійська)) (75 осіб). 

Працюємо над можливістю розширення провадження освітньої 

діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта та започаткування підготовки за спеціальністю 071 

Право на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти. 

АКРЕДИТАЦІЯ 

У 2016 році проведено акредитацію таких спеціальностей: 

 6.010104 Професійна освіта (Економіка); 

 6.010201 Фізичне виховання; 

 7.01010401 Професійна освіта (Економіка); 

 7.01020101 Фізичне виховання; 

 8.03050801 Фінанси і кредит 

Підготовлені акредитаційні справи з таких спеціальностей: 

 6.030103 Практична психологія 

 8.01010401 Професійна освіта (Економіка); 

 8.01020101 Фізичне виховання. 



19 

Науково-дослідна діяльність 

Науково-дослідна робота також має статус пріоритетної в 

діяльності викладачів і студентів БДПУ. У 2016 р. на 28 кафедрах 

Бердянського державного педагогічного університету навчальний 

процес забезпечували 263 викладачі, серед яких: 28 докторів наук, 

професорів, 171 кандидат наук, доцент. В університеті функціонують 

відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють відомі 

вчені, зокрема: професори В. А. Зарва;  І. І. Лиман; К. О. Баханов; 

В. В. Кідалов; В. П. Котляр; В. В. Крижко. Формуються також 

науково-педагогічні школи провідних учених І. Т. Богданова, 

О. Д. Харлан, В. Г. Хоменка, В. М. Константінової, 

Р. О. Христіанінової, О.П. Новик, Г.Л. Вусик та інших. 

В університеті з 2015 року виконується держбюджетний проект 

«Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і 

наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей» 

(науковий керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов).  

Уперше в історії університету у 2016 році виконується проект 

молодих учених «Наноструктуровані напівпровідники для 

енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують 

рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми» 

загальним обсягом фінансування 822 тис. грн. (керівник – канд. фіз.-

мат. н., доц. Я.О. Сичікова).  

У Бердянському державному педагогічному університеті успішно 

функціонує аспірантура, у якій здійснюється підготовка з 16 

спеціальностей 6 наукових галузей. Згідно з наказом МОН України 

№389 від 08 квітня 2016 року розпочато набір за такими 

спеціальностями: 014 Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 

Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка.  

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців 

вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти; 10.01.05 – порівняльне 

літературознавство; 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 

10.01.01 – українська література; 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (українська мова). 

В аспірантурі БДПУ навчаються 32 аспіранти, із них денної форми 

навчання – 18, заочної – 14 (8 – на контрактній основі), у докторантурі – 

9 докторантів. В аспірантурах інших вишів України навчаються 

7 науковців, у докторантурі – 2 викладачі (А.А. Мороз, В.А. Нищета). 
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В університеті успішно функціонують дві спеціалізовані вчені ради:  

К. 18.092.01 із захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (голова ради  – ректор, 

професор Ігор Богданов, заступник голови – професор Людмила 

Коваль, учений секретар – професор Вікторія Жигірь);  

К.18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство (голова ради – професор Вікторія 

Зарва, заступник – професор Софія Філоненко, учений секретар – 

доцент Ганна Александрова). Упродовж 2016 року в цій спецраді 

захищено чотири дисертації, три здобувачі вже отримали 

підтвердження. 

Науковці університету працюють у складі спеціалізованих учених 

рад інших вищих навчальних закладів України: професори 

І.Т. Богданов, В. А. Зарва, Л. І. Зайцева, П. В. Захарченко, 

Л. В. Коваль, Р. О. Христіанінова, О. Д. Харлан.  

У 2016 р. захищено 8 кандидатських дисертацій (І. Давиденко, 

Ю. Прядко, Я. Глазова, В. Коваленко, А. Тургенєва, О. Авдєєва, 

Г. Шиліна, Є. Линдіна).  

У 2016 році на базі університету проведені 7 конференцій 

міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема: Міжнародна 

наукова конференція «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та 

медіа», III Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської 

мови, літератури, культури та історії; Міжнародна наукова 

конференція для молодих учених “Мова і соціум: етнокультурний 

аспектˮ; Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому 

світі»; всеукраїнські конференції: «Освітній простір педагогічної 

магістратури: теорія та практика», «Людина в мовному просторі: 

історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку»; «Українська 

мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіч: мовознавчий та 

лінгводидактичний аспекти». 

У Бердянському державному педагогічному університеті створені 

належні умови для підтримки талановитої молоді, її навчання. У 

цьому році було засновано Раду молодих учених БДПУ – добровільне 

об’єднання молодих повноважних представників факультетів 

університету, що сприяє розвитку творчої наукової активності молодих 
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учених. Головою ради обрано Яну Сичікову, заступником голови – 

Віталія Гнатюка, секретарем – Катерину Степанюк.  

Молоді науковці університету у 2016 році стали переможцями 

обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки, зокрема, 

кандидат філологічних наук Тетяна Нікішина нагороджена Дипломом 

лауреата та сертифікатом на грошову премію в галузі 

«Українознавство», кандидат психологічних наук Наталя Цибуляк – у 

галузі «Педагогіка».  

Виконавець держбюджетної науково-дослідної теми «Розробка 

технології отримання квантоворозмірних структур і 

наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей» 

(керівник – проф. В.В. Кідалов) Альона Дяденчук посіла третє місце 

у II Всеукраїнському конкурсі «Молодь і прогрес у 

раціональному природокористуванні 2016» з науковою роботою 

«Приладові структури на основі нанопоруватих сполук» у секції 

«Відновлювальні джерела енергії та енергоефективність». 

У 2016 році студенти університету стали призерами ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук, зокрема, студентка 

факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Шевченко 

Ніна посіла почесне друге місце у галузі «Дошкільна освіта» (науковий 

керівник – старший викладач О.О. Тельчарова), у галузі «Гендерні 

дослідження» студентка цього ж факультету Чернишова Ілона посіла 

перше місце (науковий керівник – доцент О.І. Попова); студентка 3 

курсу гуманітарно-економічного факультету Жунусова Катерина 

(керівник – доцент Б.А. Салюк) і магістрантка факультету філології та 

соціальних комунікацій Луценко Мирослава (керівник – професор 

О.П. Новик) – 2 місце. Студентка факультету філології та соціальних 

комунікацій Попівщая Вікторія нагороджена дипломом першого 

ступеня за перемогу в галузі «Словя’нські мови та літератури» (керівник 

– доцент О.В. Боговін), за напрямом підготовки «Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти» студентка факультету дошкільної, спеціальної та 

соціальної освіти Чумак Тетяна посіла ІІІ місце (науковий керівник: 

професор О.І. Гуренко). 

Студентка факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 

Давиденко Ольга посіла ІІ місце в ІІ турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта», 

студентка цього ж факультету Субботіна Жанна – ІІІ місце зі 

спеціальності «Соціальна педагогіка». Магістрантка факультету 
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фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Сичова 

Діана виборола ІІІ місце зі спеціальності «Технологічна освіта». 

Магістрантка факультету філології та соціальних комунікацій 

Луценко Мирослава посіла ІІ місце в ІІ турі V Міжнародного 

мовно-літературного конкурсі учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 

акредитації (гуманітарного профілю). 

Магістрантка факультету філології та соціальних комунікацій 

Назаренко Ганна посіла 1 місце в обласному етапі XVII 

Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика серед 

студентів-філологів, студентка 3 курсу факультету психолого-

педагогічної освіти та мистецтв Афанасьєва Тетяна – 3 місце серед 

студентів нефілологічних факультетів.  

Магістрантка факультету філології та соціальних комунікацій Таран 

Ольга стала призеркою обласного етапу VI Міжнародного мовно-

літературного конкурсі учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка. 
У 2016 р. понад 700 студентів Бердянського державного 

педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій 

міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.  

Головними завданнями на 2017 рік є: 

- виконання науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямків 

розвитку науки і техніки за рахунок видатків державного бюджету та 

на основі госпдоговорів; захист інтелектуальних прав та 

комерціалізація наукових досліджень;  

- розвиток діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованих 

вчених рад; включення наукового збірника «Наукові записки БДПУ» 

до міжнародних наукометричних баз; підтримка наукових шкіл, що 

функціонують, і перспективних; проведення на базі університету 

наукових конференцій різних рівнів; державна реєстрація 

кафедральних та міжкафедральних тем в УкрІНТІ. 

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, освіти та 

культури присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти 

України»  кандидату педагогічних наук, доценту, голові 

профспілкового комітету Лолі Віталію Григоровичу. Користуючись 

нагодою, від імені всього трудового колективу дозвольте сказати 

слова вдячності Віталію Григоровичу за його наполегливість і 

результативність як депутата міської ради у вирішенні питання 

капітального ремонту тротуару біля 5 а корпусу. Упевнений, що за 
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термін Вашої каденції ми зможемо зробити ще багато добрих справ. 

Наші колеги професори Ігор Лиман, Софія Філоненко та головний 

редактор газети «Університетське слово» Степан Герилів 

нагороджені відзнаками президента України – ювілейними медалями 

«25 років незалежності України». 

За звітний період викладачі університету відзначені також 

відомчими нагородами, зокрема, нагрудним знаком «Василь 

Сухомлинський» – 5 викладачів; нагрудним знаком «Відмінник освіти 

України» – 11;  Грамотою  Міністерства освіти і науки України – 3; 

Подякою Міністерства освіти і науки України – 15. Нагородою НАПН 

України – медаллю «Ушинський К. Д.» – відзначений доктор 

педагогічних наук, професор К.О.Баханов.  

У міжнародній діяльності головним пріоритетам є 

вдосконалення грантової роботи. Завдання «просте» – кожний 

факультет повинен мати грант, а краще й не один – це найбільш 

реальний на сьогодні спосіб як додаткового заробітку наших колег 

так і покращення нашої матеріально-технічної бази університету. 

У звітному періоді БДПУ продовжив плідну міжнародну 

співпрацю в рамках договорів, підписаних з освітніми та 

академічними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, 

Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Латвії, Малайзії, 

Білорусі, Грузії, Румунії, Казахстану, Словаччини та Чехії.  

Восени 2016 р. були підписані нові договори, і серед наших 

партнерів тепер є й Вища школа Карла Енгліше (Чехія), Литовський 

університет спорту (Литва) та New Vision University (Грузія).  

Загалом маємо 122 договори про співробітництво із 

закордонними вищими навчальними закладами, науковими 

установами, організаціями та їх структурними підрозділами 25 країн 

світу. 

У листопаді ц. р. завершилася робота над спільним європейським 

проектом ТЕМПУС-ІV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів 

до роботи з гетерогенними групами й організаціями», до реалізації 

якого був залучений і наш університет (координатор проекту в БДПУ 

– професор Ольга Гуренко). У зв`язку з цим у БДПУ пройшла низка 

різних заходів, зокрема: майстерня «Науково-методичний супровід 

інклюзивного навчання в школі», науково-методичний семінар 

«Педагогічний менеджмент в умовах реалізації інклюзивного 

навчання в загальноосвітньому просторі» для організаторів 

інклюзивної освіти в Бердянську та регіоні, лекції керівника проекту 



24 

– професора Ольги Грауманн (Фондовий університет, м. 

Хільдесхайм, Німеччина) для студентів і викладачів БДПУ та звітна 

конференція про підсумки реалізації проекту (див. 

http://tempus.zzz.com.ua/archives/category/news).  

БДПУ в статусі партнера ввійшов до проекту Еразмус+ «Система 

забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі 

європейських стандартів та рекомендацій». Уже відбулася низка 

зустрічей членів консорціуму проекту. 

Зокрема, 24-26 жовтня 2016 р. на базі Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича пройшла робоча 

зустріч членів консорціуму проекту Еразмус+, на якій було успішно 

презентовано тримовну рубрику з матеріалами про участь БДПУ в 

проекті QUAERE, яка діє на сайті НДІ історичної урбаністики. 

З 14 по 18 листопада 2016 р. у Києві тривав Національний 

тиждень програми Еразмус+. На заході були присутні кілька 

представників проекту QUAERE, БДПУ представляв Ігор Лиман. 

7-9 грудня 2016 р. відбулась робоча зустріч членів проекту 

QUAERE у Польші. Базою зустрічі став Вроцлавський університет 

технології. Члени проектної групи БДПУ презентували чернетку 

першого випуску «Бюлетеню QUAERE». Основу цього бюлетеню 

склали матеріали тримовної рубрики «QUAERE» сайту НДІ 

історичної урбаністики. Докладніше ознайомитись можна тут: 

http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-docs  

 
16 студентів нашого університету отримали індивідуальні гранти 

на навчання від фонду Катерини Ковшевич (США), регіональним 

представником якого є Степан Герилів (див. тут: 

http://us.bdpu.org/dobre-vchytysya-vyhidno.html).  

http://tempus.zzz.com.ua/archives/category/news
http://ri-urbanhistory.org.ua/erazmus-docs
http://us.bdpu.org/dobre-vchytysya-vyhidno.html
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Продовжується співпраця із Мексикою. Зокрема, восени 2016 р. 

НДІ історичної урбаністики спільно з Інститутом соціальних і 

гуманітарних наук “Альфонсо Велес Плієго” Заслуженого 

Автономного Університету Пуебла вже вп’яте виступили 

співорганізаторами Міжнародного Симпозіуму з 

Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті (5-й SIMEM), який 

відбувся в Мексиці. Тематика цьогорічного Симпозіуму – «Пам’ять 

конфліктів – конфлікти пам’яті». У симпозіумі взяли участь наші 

викладачі: Вікторія Константінова, Ігор Лиман, Юлія Королевська, 

Марина Антощак, Ольга Новик, Ольга Харлан, Тетяна Нікішина, 

Ксенія Лукач і Юлія Нехайчук. Постери бердянських учасників 5-го 

SIMEM можна побачити тут: http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-

the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-

memory-of-conflicts-conflicts-of-memory  

Плідна міжнародна наукова робота триває і в рамках Договору 

про співробітництво між факультетом фізико-математичної, 

комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ і факультетом 

обчислювальних наук Заслуженого Автономного університету 

http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory
http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory
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Пуебла (Мексика). У жовтні 2016 року підсумком роботи стала 

спільна публікація мексиканських та українських учених 

«Дослідження ефективності алгоритму стиснення даних, яка 

застосовується в процесі передачі інформації від тривимірної системи 

реконструкції». 

Наприкінці вересня 2016 р. у Барселоні професор Ігор Лиман взяв 

участь у подвійному воркшопі «“Urban Peripheries?” Emerging Cities 

in Europe’s South and East, 1850-1945» («"Міські периферії?" 

Зростаючі міста Півдня і Сходу Європи, 1850-1945»). БДПУ є єдиним 

навчальний закладом пострадянського простору в цьому проекті.  

Із 19 по 22 вересня ц. р. в Берліні проходив форум «UkraineLab: 

поліфонія активізму та дослідження європейськості», учасницею 

якого була асистент Юлія Королевська. 

У середині жовтня 2016 р. в Афінах відбулась Міжнародна 

конференція «Від Егейського до Чорного моря». Бердянські науковці 

Ігор Лиман і Вікторія Константінова виступили на цій конференції із 

доповіддю “The Evolution of Port Cities in the Russian Borderlands” і 

презентували другий том видання «Дослідники історії Південної 

України: біобібліографічний довідник». 

25-26 листопада ц. р. в Київському міському Будинку учителя 

відбулася Міжнародна конференція «Образ Європи у часи змін», 

серед  експертів якої був професор Костянтин Баханов. 

На початку грудня в м. Смоленіце (Словаччина) Економічний 

університет в Братиславі (офіційна назва університету) проводив 17-

ту щорічну Міжнародну наукову конференцію «Міжнародні 

відносини 2016: актуальні питання світової економіки і політики». На 

запрошення організаторів участь у конференції взяла доцент Тетяна 

Несторенко. 

У листопаді професор Софія Філоненко близько трьох тижнів 

викладала у Вільному українському університеті (Мюнхен). 

Розлогим є перелік міжнародних форумів, тренінгів та інших 

заходів, які відбулись в Україні за участі наших викладачів і 

студентів. 

Низка міжнародних конференцій була організована і проведена 

безпосередньо в стінах нашого університету. Остання з них – 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні 

проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі», 

учасниками якої були науковці трьох вищих навчальних закладів: 

Бердянського державного педагогічного університету, Донбаського 
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державного педагогічного університету та Вищої школи управління і 

адміністрації в Ополє (Польща). 

 

 
Студенти БДПУ мали можливість прослухати лекції іноземних 

фахівців. 

Зокрема, 22-24 вересня ц. р. БДПУ приймав італійських гостей – 

Алессандро Фігуса (Link Campus University) та Паоло Алонгі 

(Univerita Degli Studi di Genova). Мета їх перебування – читання 

відкритої лекції «Проблеми освіти в контексті Болонського процесу 

та поза ним». 

З 17 по 28 жовтня за запрошенням доцента Дмитра Каменського 

в БДПУ з академічним візитом перебували два американські 

правники – Джулія Салліван та Дуглас Робінсон. Вони читали курс 

лекцій з енергетичного права та регулювання в США; з проблем 

смертної кари в США. 

У вересні НДІ історичної урбаністики провів презентацію книги 

«Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник 

/ Упорядник : Ігор Лиман. – Том 2. – Київ, 2016. – 496 с., іл.», виданої 

за підтримки Канадського інституту українських студій 

Альбертського університету. 
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Маємо солідні нагороди на міжнародних виставках. 25-27 жовтня 

ц. р. відбулася VIII Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній 

освіті» та IV Міжнародна виставка «World Edu», які проходили в 

Київському Палаці дітей і юнацтва. За результатами конкурсу 

тематичних номінацій наш університет нагороджено медаллю 

Лауреата І ступеня за роботу  д. пед. н., професора Ірини Глазкової 

на тему «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в 

навчальних закладах». 

 
Велика увага приділена закордонним студентським практикам. 

Крім Туреччини, наші студенти проходили літню практику за 

програмою "Work & Travel" у США та програмою ZAV у Німеччині, 

а також мовну практику в Болгарії. 

Нашим студентам є чим похвалитись на міжнародних спортивних 
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аренах. Зокрема, Олександр Березін виборов дві бронзові медалі на 

Чемпіонаті світу серед юніорів з ушу 2016, що проходив у 

болгарському місті Бургасі. Олег Бондаренко став майстром спорту 

міжнародного класу з карате. 

 
 

Цього року, як і впродовж попереднього, міжнародна діяльність 

БДПУ активно висвітлювалася на сайті МОН України, у центральній 

та місцевій періодиці. Події, пов’язані з міжнародною діяльністю, 

регулярно висвітлюються і в «Університетському слові», і на сайті 

БДПУ, у тому числі й у рубриці «Про нас знають у світі» 

(http://bdpu.org/pro_nas.html).  

Звичайно ж, як і в минулому році, розгортання міжнародної 

діяльності проходить у досить непростих умовах. Зокрема, 

територіальна близькість Бердянська до зони АТО суттєво вплинула 

на відвідання університету нашими зарубіжними колегами.  

Попри це, на ниві міжнародної співпраці нами зроблено чимало, 

але не можна зупинятись на досягнутому. Серед наших пріоритетних 

завдань на цей навчальний рік – підписання нових міжнародних 

договорів, продовження участі БДПУ в Erasmus+ програмах, подання 

на проекти «ГОРИЗОНТ 2020». 

Нагальною необхідністю є оновлення сайту університету, зокрема 

його англомовної версії. Адже це – обличчя нашого університету для 

всіх іноземних ВНЗ та міжнародних інституцій, і без інформації про 

нас зрозумілою для них мовою розгортання співробітництва 

наштовхується на серйозні перепони.   

http://bdpu.org/pro_nas.html
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Виховна робота в університеті 
Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи 

університету, факультетів. У всіх структурних підрозділах своєчасно 

проводяться старостати, кураторські години, тематика яких 

розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України, професійної специфіки факультету, визначних дат історії 

держави, області, міста й узгоджується з проректором з науково-

педагогічної роботи.  

В основу системи національно-патріотичного виховання 

студентів покладено УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №580/2015 

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки». В університеті було розроблено й 

затверджено план заходів з героїко-патріотичного виховання 

студентської молоді. 

Університет виступає ініціатором багатьох заходів у місті та 

регіоні. Постійно проводяться мітинги до Дня Перемоги, Дня 

визволення міста від нацистських загарбників, Дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932 – 1933рр., Дня вшанування жертв політичних 

репресій, Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, урочисті збори 

до Дня Гідності та Свободи, Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, 

виставки – конкурси, присвячені Дню Незалежності України, Дню 

Незалежності Греції, Дню Європи.  

 
 

Постійно проводяться виставки творчих робіт студентів, 

декоративно-прикладного мистецтва (ляльки - мотанки, вишиванки, 

писанки). 
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Одним із видів національно-патріотичного виховання є 

волонтерська діяльність, яка динамічно й послідовно розвивається. 

Уже 2,5 року при університеті діє волонтерський загін «Наші 

Атланти», який допомагає шпиталям та воїнам в АТО, проводить в 

університеті різноманітні акції, пов’язані з допомогою переселенцям 

із зони АТО, дітям воїнів АТО, малозабезпеченим студентам і 

жителям міста. Зовсім недавно Степан Герилів презентував другий 

том свого хронографа «Наші атланти: незмірна чаша милосердя». 

 
Активісти волонтерського загону «Палітра добра» кафедри 

соціальної роботи та інклюзивної освіти (керівники – Катерина 

Петровська та Анастасія Тургенєва) отримали подяки за вагомий 

внесок у розвиток волонтерського руху в Запорізькій області, 

проявлену соціальну ініціативу, небайдужість до майбутнього 

рідного краю в рамках номінації «Волонтерство в сфері дозвілля та 

розвитку дітей». Також 5 волонтерів (Анастасія Яременко, Євгеній 

Шалупня, Олена Храпійчук, Анастасія Лєбєдєва, Дар’я Ганзуленко) 

отримали «Особову книжку волонтера» (05.12.2016, м. Запоріжжя), а 

студентка ІV курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 

освіти Самарська Анастасія стала номінанткою Волонтерської премії 

Євромайдан SOS (30.11.2016, м. Київ). 

На належному художньому рівні в університеті  відзначено  

основні державні свята (День Соборності України, День захисника 

України, Міжнародний жіночий день, Шевченківські свята, День 

пам’яті та примирення і День Перемоги над нацизмом у Європі, День 

Європи, Міжнародний день студента, День учителя тощо).  
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Організовуються традиційні університетські свята й заходи: 

Посвята в першокурсники, Дебют першокурсника, День студента, 

новорічні свята,  День гумору, дні відкритих дверей, випускні вечори, 

фестиваль патріотичних постановок і багато інших. 

 
Щороку проводиться в університеті конкурс «Студент року». 

Найкращі студенти беруть участь в обласному конкурсі «Студент 

року». Так, у 2016 році студентка VІ курсу гуманітарно-економічного 

факультету Хаматгораєва Юлія здобула перемогу в номінації 

«Студент – суспільний діяч». 

Почесною грамотою Запорізької обласної ради нагороджено 

Кудряшова Валерія за вагомий внесок у розвиток молодіжної 

політики в Запорізькому краї та з нагоди Міжнародного дня студента. 

Художні колективи. Студенти народного ансамблю народної пісні 

«Золотий гомін» постійно беруть участь як у міських, так і 

всеукраїнських заходах (керівник – Олена Бузова). У жовтні 2016 року 

брали участь у Всеукраїнському козацькому фестивалі «Покрова на 

Хортиці» (м. Запоріжжя), а в грудні 2016 взяли участь у VIII 

Міжнародному фестивалі грецької пісні імені Тамари Каци та здобули 

диплом лауреата ІІІ премії в номінації «Ансамблі» (03-04.12.2016, 

м. Маріуполь). 

Народний ансамбль естрадного танцю «МарЛен» (керівник – Олена 

Мартиненко) постійно виїжджає на міжнародні конкурси та фестивалі. 

Так, у жовтні  2016 р. у національному конкурсі мистецтв «Зорныя 

кветкі» ансамбль отримав «Гран-прі» за виконання хореографічних 

постановок «Мама» та «На горі мак» (м. Маріуполь), а в листопаді, 

взявши участь у VIII Міжнародному конкурсі танцю «Мегаполіс», 
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здобув 3 золотих нагороди в номінаціях: «Народний танець» та 

«Сучасний естрадний танець» (13.11.2016, м. Харків).  

 
Сподіваюсь, що й інщі колективи університету будуть більш 

активними у своїй концертній діяльності. 

Підрозділ з організації виховної роботи студентів плідно 

співпрацює з Червоним Хрестом міста та області. Постійно 

проводяться заходи, присвячені Міжнародному Дню пам’яті 

померлих від СНІДу, Дню боротьби з туберкульозом, Дню не 

паління.  

Належна увага в університеті приділяється формуванню 

здорового способу життя та фізичному вихованню.  

Наші студенти - спортсмени постійно посідають призові місця у 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях.  

Студент ІV курсу факультету фізичного виховання Кудряшов 

Валерій посів ІV місце на Чемпіонаті світу з парусного спорту серед 

військовослужбовців (01.11.2016, м. Карачі, Пакистан). 

Студентка ІІІ курсу факультету фізичного виховання Лубенська 

Катерина посіла ІІ місце у ІІ Відкритому Чемпіонаті світу з хортингу 

(17-20.11.2016, м. Трускавець). 

Збірні жіночі  команди з волейболу БДПУ-1 та БДПУ-2 посіли І 

та ІІ місце в Першості Бердянська з волейболу серед жіночих команд 

(21-30.11.2016, м. Бердянськ). 

Чоловіча команда з волейболу посіла ІІ місце в Кубку з 

чоловічого волейболу «Золота осінь» (03.12.2016, с. Златоустівка 

Розівського району).  

В університеті постійно проводяться заходи з фізичного 

виховання: туристичний похід зі студентами І курсу, змагання з 
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чоловічого та жіночого баскетболу, волейболу, міні-футболу, 

стритболу, турнір з армспорту, шахів, тенісу. 

Студенти університету постійно отримують академічні стипендії. 

Так, у І семестрі 2016-2017 навчального року призначено стипендії 

Президента України Прокопенко Ірині Геннадіївні (студентка ІV 

курсу гуманітарно-економічного факультету, напрям підготовки 

6.020302 Історія), Чаплик Ользі Степанівні (студентка ІІІ курсу 

факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, напрям 

підготовки 6.030103 Практична психологія), Тереховій Маргариті 

Геннадіївні (студентка ІV курсу факультету психолого-педагогічної 

освіти та мистецтв, напрям підготовки 6.020202 Хореографія). 

Стипендію Верховної Ради України отримує Сичова Діана 

Валеріївна (студентка VІІ курсу факультету фізико-математичної, 

комп’ютерної та технологічної освіти, спеціальність 8.01010301 

Технологічна освіта). 

Стипендію Запорізької обласної ради отримує Шуба Ганна 

Олегівна (студентка ІІІ курсу гуманітарно-економічного факультету). 

Стипендію Запорізької обласної державної адміністрації отримує 

Пустовойт Валерія Ігорівна (студентка ІV курсу факультету 

дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, напрям підготовки 

6.010105 Корекційна освіта). 

Головою студентської ради університету є студент 3 курсу 

гуманітарно-економічного факультету Дмитро Кіосов. Постійно 

організовуються шефські поїздки до дитячого притулку, 

реабілітаційного центру «Турбота», школи – інтернату для дітей - 

сиріт. В університеті  створено умови для  розвитку лідерських 

якостей у студентів, зокрема, проводяться такі заходи: тренінги-

семінари на тему: «Лідерство: робота в команді». Представники 

студентського самоврядування беруть участь у засіданнях Обласної 

студентської ради, круглих столах, форумах, організованих МОН 

України.  

Органи студентського самоврядування активно співпрацюють з 

профспілковими органами щодо правового й соціального захисту 

студентів, проведення розважально-виховних заходів для студентів 

тощо. Так, студентська рада гуманітарно-економічного факультету 

запросила ведучих психологічного кінолекторію, який проводить 

навчальна психолого-консультативна лабораторія БДПУ для показу 

та обговорення фільму «Абсолютная власть». Цей захід було 

присвячено Дню толерантності. Студентська рада в цьому році 
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вперше підготувала і провела Зимовий благодійний бал та 

акустичний вечір.  

Варто зазначити, що студентське самоврядування ще потребує 

подальшого розвитку й збагачення новітніми демократичними 

ідеями. Треба більше уваги приділяти студентському самоуправлінню 

в гуртожитку, чергуванню викладачів. Безумовно, розвиток 

студентського самоврядування надасть можливість прискорити й 

інтеграцію української вищої школи в європейське співтовариство. 

Ректорат та деканати  приділяють значну увагу студентам-сиротам, 

інвалідам, студентам, які проживають у зоні АТО, студентським 

сім'ям. Ці категорії студентів у першу чергу забезпечуються 

гуртожитком, отримують затверджені законом пільги з боку 

університету. 

Упевнений, що проведені в університеті кадрові зміни стануть 

новим потужним поштовхом організації виховної роботи.   
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Фінансово-господарська діяльність 

Бюджет БДПУ на 2016 рік було затверджено в сумі 55 558,2 тис. 

грн., у тому числі загальний фонд держбюджету – 37 607,9 тис. грн. 

(67,7% загального обсягу фінансування) та спеціальний фонд – 17 

950,3 тис. грн. (32,3 % загального обсягу фінансування). За загальним 

фондом університет фінансувався за двома бюджетними програмами: 

- 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики»; 

- 2201140 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка 

преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що 

становлять національне надбання, забезпечення діяльності 

Державного фонду фундаментальних досліджень». 

Основні джерела надходжень за спеціальним фондом у 2016 році 

склали кошти, отримані від: основної діяльності (навчання студентів) 

– 88,3%; господарської діяльності (гуртожитки) – 7,9%; здачі в 

оренду майна (вільні приміщення) – 0,5%; інших джерел (отримані 

благодійні внески, гранти, дарунки, кошти для виконання цільових 

заходів) – 3,3%. 
 Джерело фінансування Роки 

  2015 2016 + / -  

І Загальний фонд 36784,9 37607,9 +823,0 

 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ 

і ІV рівнів акредитації …» 
36690,8 37350,4 +659,6 

 2201140 «Дослідження, наукові та 

науково-технічні розробки…» 
94,1 257,5 +163,4 

ІІ Спеціальний фонд, у тому числі: 17204,9 17950,3 +745,4 

а) кошти, отримані як плата за 

послуги: 
16091,3 17349,8 +1258,5 

 за навчання 14877,5 15843,1 +965,6 

 від господарської діяльності 

(гуртожитки та ін.) 
1121,4 1422,5 +301,1 

 від надання вільних приміщень в 

оренду 
92,0 81,8 -10,2 

 від реалізації майна (металобрухту, 

макулатури тощо) 
0,3 2,4 +2,1 

б) інші джерела власних 

надходжень: 
1113,6 600,5 -513,1 



37 

 від отриманих благодійних внесків 552,2 577,0 +24,8 

 на виконання цільових заходів 561,4 23,5 -537,9 

 Загальний обсяг фінансування 53989,8 55558,2 +1568,4 
 

Кошти за загальним фондом держбюджету були використані 

відповідно до бюджетних призначень на виплату заробітної плати, 

сплату внесків на фонд оплати праці, комунальних послуг, виплату 

стипендії студентам, аспірантам і докторантам, адресної допомоги 

випускникам при працевлаштуванні, сплату видатків на харчування 

та інші соціальні виплати студентам з числа дітей-сиріт.  

Утримання матеріально-технічної бази університету проводилось 

винятково за рахунок коштів спеціального фонду. 

Збільшення витрат на виплату заробітної плати, сплату 

комунальних послуг тощо компенсувалося режимом жорсткої 

економії, оптимізацією структури університету та його штатної 

кількості за спеціальним фондом. 

Основні групи видатків, тис. грн. 

 Показник 
Роки 

2015 2016 + / -  

І Загальний фонд, у тому числі: 36784,9 37607,9 +823,0 

 оплата праці працівників 14848,0 18524,5 +3676,5 

 нарахування на ФОП 5389,8 3894,9 -1494,9 

 

стипендії та інші виплати 

студентам, в тому числі з числа 

студентів-сиріт 

15564,9 14151,5 -1413,4 

 комунальні послуги 981,5 977,6 -3,9 

 

інші видатки (відрядження, 

матеріали та обладнання для 

наукових досліджень) 

0,7 59,4 +58,7 

ІІ Спеціальний фонд, у тому числі: 16 902,3 
орієнтовно 

16184,7 
 

 оплата праці працівників 10294,1 11200,0  

 нарахування на ФОП 3613,0 2460,0  

 комунальні послуги 1412,7 1700,2  

 придбання товарів 549,6 238,1  

 оплата послуг (крім комунальних) 516,6 336,7  

 відрядження 107,6 120,7  

 
податки до бюджету та інші 

видатки  
110,1 93,3  

 стипендія молодим вченим  34,8  

 капітальні видатки 253,4 0,9  
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За рахунок коштів, одержаних від благодійних внесків і грантів, 

було придбано обладнання на загальну суму 293,5 тис. грн., зокрема, 

оновлено сервер, укомплектовано лінгвістичний кабінет з вивчення 

болгарської мови 10 комп’ютерами, придбані матеріали для 

поточного ремонту університету тощо. Завдяки допомозі спонсорів, 

меценатів, випускників університету різних років було отримано 

дарунків на суму 247,5 тис.грн. Це – комп’ютерна та оргтехніка, 

ноутбуки, металопластикові вікна, книги для поповнення 

бібліотечного фонду, побутова техніка, матеріали для здійснення 

ремонтів тощо. 

З метою більш ефективного використання держмайна вільні 

площі університету, які не використовуються в навчальному процесі, 

здаються в оренду. Станом на 31.12.2016 діє 14 договорів оренди. 

Загальна площа, яка передана в оренду, складає 449,2 кв. м. За 2016 

рік надходження від наданих послуг з оренди склали 81,8 тис. грн., 

що на 10,2 тис. грн. менше, ніж у попередньому році. Укладання 

договорів оренди нерухомого майна здійснювалося відповідно до 

чинного порядку оренди держмайна. 

Автотранспорт університету експлуатується та використовується 

лише за призначенням. Станом на 31.12.2016 БДПУ має 3 легкових 

автомобілі (використовується один), 2 вантажних та 1 екскаватор. 

Відчуження майна та землі не відбувалось.  

На кінець 2016 року фінансовий стан університету є стабільним. 

Протягом звітного періоду не було затримок з виплати заробітної 

плати та стипендій, не виникало заборгованості щодо сплати податків 

та інших платежів до бюджету, комунальних платежів, матеріальна 

база університету утримувалась у належному стані. У подальшому 

адміністрація університету спрямовуватиме свою діяльність на 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів, зокрема, 

за рахунок режиму економії та енергозбереження, проводити роботу 

щодо зміцнення та відновлення матеріально-технічної бази 

університету, залучення нових джерел фінансування та розвиток 

нових, перспективних видів платних послуг. 
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Господарська робота 

Упродовж звітного періоду було виконано поточних ремонтів на 

загальну суму 190,179 тис.грн., у тому числі: ремонт покрівель – 75,4 

тис.грн; ремонт електропроводки в підвалі корпусу № 1А  - 2,4 

тис.грн; ремонт ганку корпусу № 5А – 30,0 тис.грн; ремонт фасаду 

майстерень корпусу № 2 -  50,0 тис.грн; ремонт відмостки корпусу 

№1 – 25,0 тис.грн; заміна електропроводки  -  2,379 тис.грн; ремонт 

електромереж корпусу № 5А – 5,0 тис.грн. Для виконання ремонтів 

передбачалось  придбання матеріалу на загальну суму 115,0 тис.грн. 

Для збереження електричної енергії протягом першого кварталу 

2016 року проведено повне обстеження навчальних корпусів, 

прилеглих підсобних приміщень та інших об׳єктів з метою 

ефективного використання енергоносіїв; протягом року замінено 

лампи накалювання на енергозберігальні (економія до 20% 

електричної енергії); відімкнено від постачання електричної енергії 

один з двох вузлів комерційного обліку корпусу №6 (другий ввід) по 

вул. Туристичній (Єгорова) 44; замінено чотири лічильники 

комерційного обліку електричної енергії; дев’ять трансформаторів 

струму (загальна вартість трансформаторів – 4,5 тис.грн). 

Для економії теплової енергії відновлено ізоляцію теплових 

мереж загальною протяжністю 596 пог.м. в навчальному корпусах 

№ 5А, № 5В та гуртожитку №2, ізоляційного та покрівельного 

матеріалу придбано на суму 7,0 тис.грн.; виконано державну повірку 

4 лічильників теплової енергії та 27 манометрів, загальна вартість 

повірки приладів та манометрів – 15,5 тис.грн. в); відремонтовано 

ділянку трубопроводу теплопостачання від ЦТП до корпусу № 1 та № 

1А із заміною трубопроводу діаметром 273мм на діаметр 159мм 

довжиною 1,9м та діаметром 108мм довжиною 1,0м. Ремонт 

виконано власними силами, матеріалу придбано на загальну суму 1,4 

тис.грн. 

З метою уникнення аварійного стану у 2016 році виконано 

частковий ремонт (200 м
2
) рулонної покрівлі майстерень корпусу №2 

(придбано будівельного матеріалу на суму 8,7 тис.грн. ); рулонної 

покрівлі 6 будинків контейнерного типу в СОТ; виконано ремонт 

укосів 5 вікон та 7 вікон і 4 відливів у майстернях корпусу №2;в); 

виконано також ремонт ганків корпусу № 5А по вул В.Хавкіна 

(Фрунзе), 3/2 на суму 6,1 тис.грн, ремонт і фарбування 364,27м
2
 

металевої огорожі корпусу №1 на суму 2,0 тис.грн.; виконано ремонт 

рулонної покрівлі 6 будинків контейнерного типу в СОТ (загальна 
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площа покрівель – 130,4м
2
); використано будівельного матеріалу на 

суму 8,7 тис.грн. 

Відремонтовано огорожу спортивної площадки біля спортзалу 

корпусу №5. Придбано матеріали для ремонту роздягалень спортзалу 

корпусу № 1.  

У фінансово-господарській роботі пріоритетами є: 

- забезпечення прозорості використання фінансових ресурсів: 

виплата заробітної платні, стипендій, комунальних платежів; 

- пошук інвесторів для проведення капітального ремонту 

гуртожитку №1. Ми скерували комплект документів до Міністерства 

регіонального розвитку та будівництва України щодо участі в 

програмі «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» 

Європейського інвестиційного банку; наші пропозиції підтримані, на 

умовах співфінансування до виконання договору залучена 

Бердянська міська громада (20%) – чекаємо остаточного рішення 

наших європейських партнерів. 

Приміщення гуртожитку за адресою вул. Єгорова 44 було 

передано з балансу громади до Міністерства оборони України. Улітку 

в Бердянську перебував командувач ВМС України адмірал Ігор 

Воронченко, який під час нашої зустрічі підтвердив те, що військові 

виконають умови договору, тобто 35% жилого фонду буде передано і 

розпорядження БДПУ. Крім того, ми відстояли земельну ділянку 1,8 

га спортмайданчику, на якій плануємо облаштувати автодром.  

Упевнений, що наша спільна робота дозволить забезпечити 

динамічний розвиток і збереження університету як автономного 

вищого начального педагогічного закладу, потужного освітньо-

наукового та культурно-просвітницького центру Північного 

Приазов’я.  

 

 

Ректор        І. Т. Богданов 


