МАТЕРІАЛИ ЗВІТУ
ректора Бердянського державного педагогічного університету
Богданова Ігоря Тимофійовича про діяльність
у 2018 році
21 грудня 2017 року вченою радою університету було ухвалено дуже
важливе рішення – «Стратегія розвитку БДПУ на період 2018-2021рр.».
Попередній документ такого значення було затверджено 19 січня 2007 р. і термін
його реалізації сплив у 2011 році. Головне стратегічне завдання – розвиток БДПУ
як одного з провідних педагогічних університетів України. Основні стратегічні
напрями:
- ефективна профорієнтація та формування контингенту студентів;
- організація та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;
- інформатизація університету;
- працевлаштування випускників;
- кадрове забезпечення діяльності університету;
- ефективність наукової діяльності;
- інтеграція в міжнародний освітній та науковий простір;
- виховання студентської молоді. Розвиток студентського самоврядування;
- розвиток та збереження матеріально-технічної бази університету;
- фінансово-економічна діяльність;
- поширення позитивного іміджу університету.
Усі названі напрями відповідають місії БДПУ.
Представимо звіт відповідно до ухваленої стратегії розвитку.
ЕФЕКТИВНА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
ТА ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Вступна компанія
Представимо результати вступної кампанії в університеті в розрізі
спеціальностей по факультетах денної та заочної форми навчання в динаміці за
2017, 2018 роки.
Бакалаврат (денна форма навчання).
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Бакалаврат (заочна форма навчання).
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Представимо результати вступу до магістратури.
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Наведемо динаміку зміни контингенту по університету за останні 5 років.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

На засіданні Акредитаційної комісії України 27.12.2018 акредитовано
(первинна акредитація) 16 освітніх програм другого рівня:
012 Дошкільна освіта
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
014 Середня освіта (Хореографія)
015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
016 Спеціальна освіта
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017 Фізична культура і спорт
032 Історія та археологія
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
081 Право
105 Прикладна фізика та наноматеріали
231 Соціальна робота
У 2018 році було оптимізовано ліцензійний обсяг підготовки здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з 11 спеціальностей.
Отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 014
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) в кількості 50 осіб.

У 2018 році в університеті підвищили кваліфікацію за акредитованими
спеціальностями 591 педагогічний працівник Донецької та Запорізької областей.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
У звітному році за рахунок спеціального фонду університету та грантової
діяльності придбано та введено в експлуатацію для потреб освітнього процесу,
наукової та господарської діяльності:
- персональні комп’ютери – 54;
- мультимедійні проектори – 7;
- дошки мультимедійні – 3;
- ноутбуки – 3;
- МФУ формат А4 – 2;
- МФУ формат А3 – 3;
- принтер А3 – 1;
- комутатори – 14;
- сервер – 1.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Упродовж 2016 року з метою приведення у відповідність до закону України
«Про вищу освіту» реорганізовано структуру університету. У 2018 р. цю роботу
було продовжено, зокрема, ліквідовано кафедри української літератури та
компаративістики та зарубіжної літератури та теорії літератури. Створено нову
кафедру
української
та
зарубіжної
літератури
та
порівняльного
літературознавства, завідувачем призначено професора Ольгу Харлан.
Ліквідовано кафедри економіки та фінансів та економіки, підприємництва та
економічної теорії. Створено нову кафедру економіки, підприємництва та
фінансів, завідувачем обрано професора Павла Захарченка.
Ми маємо: шість факультетів, відокремлений структурний підрозділ «Економікогуманітарний коледж БДПУ», 22 кафедри, інші підрозділи.
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Започатковано роботу Наглядової ради університету відповідно до наказу
МОН № 616 від 08.06.2018 р. Склад ради: голова - Шут Микола - член Президії
НАПН України; заступник голови - Соболєв Сергій – Народний депутат України;
секретар - Власова Наталія – начальник Управління молоді та спорту
Запорізької ОДА; члени ради: Валентиров Сергій – Народний депутат України;
Балуба Ігор – керівник експертної групи Директорату вищої освіти та освіти
дорослих МОН України; Чепурний Володимир – міський голова м. Бердянська;
Міщенко Максим – депутат Бердянської міської ради; Патей Григорій –
депутат Бердянської міської ради; Шостак Микола – начальник відділу культури
Бердянської міської ради.
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Створено Раду ветеранів та кадровий резерв БДПУ.
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Науково-дослідна робота має статус пріоритетної в діяльності викладачів і
студентів БДПУ.
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; О.П. Новик; В. В. Крижко.
Формуються також науково-педагогічні школи провідних учених І. Т. Богданова,
О. Д. Харлан, В. Г. Хоменка, В. М. Константінової, Г.Л. Вусик та інших.
Захист дисертацій
У 2018 році працівниками БДПУ захищено 6 докторських дисертації
(доценти: Олена Кривільова, Олена Ярова, Світлана Хатунцева, Володимир
Ніщета, Ірина Бардус, Ірина Барбашова), 5 кандидатських дисертацій (Альона
Дяденчук, Світлана Жваненко, Юрій Смаковський, Тетяна Ніконенко,
Ольга Донченко), у тому числі 2 – у спецрадах БДПУ. 4 наші колеги отримали
вчене звання доцента: Наталія Цибуляк, Інна Пащенко, Надія Щербакова,
Анжеліка Лесик.
АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА
Згідно з отриманою ліцензією у 2018 році до аспірантури БДПУ прийнято 7
аспірантів: 3 – (бюджет); 4 – (контракт). На сьогодні в аспірантурі БДПУ
навчаються 34 аспіранти, із них денної форми навчання – 20, заочної – 14, у
докторантурі – 6 докторантів.
Спеціалізовані вчені ради
В університеті успішно функціонують дві спеціалізовані вчені ради. Уперше в
історії університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
16.07.2018 № 775 створено раду Д. 18.092.01 з правом приймати до розгляду
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Пройшла перерегістрацію
рада К.18.092.02 (наказ МОН України від 7.11.2018 № 1218).
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У 2018 році на базі університету проведені 7 конференцій міжнародного та
всеукраїнського рівнів
У 2018 р. понад 700 студентів Бердянського державного педагогічного
університету взяли участь у роботі конференцій, конкурсів, олімпіад
міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

За визначні успіхи працівників університету було відзначено державними
нагородами та нагородами Верховної ради та Кабінету Міністрів України.
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ІНТЕГРАЦІЯ В МІЖНАРОДНИЙ
ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР

У звітному році 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.
Загалом маємо 125 договорів про співробітництво із закордонними
закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями та їх структурними
підрозділами з 25 країнами світу.
Продовжується робота БДПУ в статусі партнера проекту Еразмус+«Система
забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів
та рекомендацій». Окрім низки зустрічей членів консорціуму проекту, у БДПУ
відбувся консультативний візит іноземних експертів проекту.
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ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Виховна робота як важлива складова освітнього процесу в університеті
спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості,
формування в студентів гуманістичного світогляду, соціально-політичної
орієнтації, моральності й культури, виховання на основі національних традицій і
культурно-історичного надбання українського народу. Головною метою
виховання особистості є підготовка молоді до повноцінного суспільного життя,
яке передбачає виконання обов’язків громадянина, трудівника, громадського
діяча, сім'янина, товариша.
У Бердянському державному педагогічному університеті сформована чітка
система виховної роботи. Вона здійснюється згідно з Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про Вищу освіту», постановами Верховної
Ради України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, Статутом, Концепцією виховної роботи
університету та іншими нормативними документами.
Проводиться виховна робота згідно з планами виховної роботи університету,
факультетів. У всіх структурних підрозділах своєчасно проводяться старостати,
кураторські години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій
профільного міністерства, професійної специфіки факультету, визначних дат
історії держави, області, міста й узгоджується з проректором з науковопедагогічної роботи.
Національно-патріотичне виховання студентів університету здійснюється
згідно з Указом Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепцією національнопатріотичного виховання дітей та молоді, затвердженою наказом МОН, і включає:
1) виховну роботу зі студентами під час навчальних занять; 2) позанавчальну
виховну роботу, наукову та громадську діяльність студентів у різних молодіжних
об’єднаннях, клубах, гуртках і спортивних секціях.
Університет виступає ініціатором багатьох заходів у місті та регіоні.
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Постійно проводяться урочисті збори до Дня Гідності та Свободи, Дня
вшанування Героїв Небесної Сотні, Дня Соборності України, Дня захисника
України, Дня збройних сил України, Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні. На такі зустрічі запрошуються
представники мерії, громадських організацій, військовослужбовці, ветерани
Збройних Сил, а головне – учасники АТО, учасники і свідки двох Майданів:
Помаранчевої революції і Революції Гідності, що дає змогу студентам з перших
вуст почути про події новітньої історії нашої держави. Університет бере участь у
святковій ході та інших загальноміських заходах до Дня державного прапора та
Дня Незалежності України.
З 2008 року традиційно проводилося Свято вишиванки, ініційоване
факультетом філології та соціальних комунікацій. Цього року захід набув
загальноуніверситетського та загальноміського рівня. Традиційними також стали
цікаві і видовищні «Українські вечорниці», ініціатором і організатором яких є
доцент М.М. Богданова.
Одним із видів національно-патріотичного виховання є волонтерська
діяльність, яка динамічно й послідовно розвивається. Уже чотири роки поспіль
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 та жителям міста. Волонтери групи «Наші Атланти» разом з
викладачами і студентами збирали кошти для забезпечення необхідними речами
та перев’язувальними пакетами бійців, допомагали переселенцям.
Один з основних напрямків Стратегії національно-патріотичного виховання є
підвищення ролі української мови як національної цінності. Щороку традиційно
на базі ФФСК проводяться заходи до Дня української писемності та мови
(святковий концерт «До мови доторкнімось серцем», кафедра української мови та
славістики), а також І етап 18 Міжнародного конкурсу знавців української мови
ім. Петра Яцика. Також – І етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. На ФФСК
постійно проводяться Шевченківські дні, а також літературні читання, круглі
столи до визначних дат життя і творчості видатних українських і зарубіжних
письменників і літературознавців.
Уже стало традицією проведення заходів, присвячених Дню визволення
міста Бердянська від нацистських окупантів та перемозі над нацизмом у Другій
світовій війні:
– мітинг біля пам’ятника викладачам та студентам, загиблим у роки Другої
світової війни.
– участь у урочистому загальноміському покладанні квітів до пам’ятника
морякам-десантникам.
Студентське самоврядування є важливою ланкою у розвитку демократичних
засад в університеті, виявленні потенційних лідерів, формуванні майбутньої еліти
нації.
Головою студентської ради цього року на повторний термін обрано Кіосова
Дмитра, студента 6 курсу гуманітарно-економічного факультету. До складу
вченої ради університету та конференції трудового колективу входить 10%
студентів. Студенти є членами стипендіальних комісій та комісії з поселення в
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гуртожиток. Діяльність органів студентського самоврядування спрямовується на
вдосконалення освітнього процесу в університеті, сприяння науковій і творчій
діяльності студентів.
До Міжнародного дня щастя студентська рада університету провела акції
«Обійми мене» та «Подаруй мені посмішку». Родзинкою осіннього періоду стала
театралізована екскурсія «Ніч у головному». 7 грудня студрадою проведено
Другий Зимовий благодійний бал.
Виховна робота в гуртожитку пов’язана з проведенням заходів художнього,
читацького і спортивного характеру, організацією змістовного дозвілля
мешканців, здійсненням регулярних перевірок дотримання дисципліни і
належного санітарного стану приміщень. Традиційним стали «Посвята в
студенти», конкурси «Містер і міс гуртожитку», на кращий блок, на кращу
кімнату, кінолекторії, вечори знайомств тощо. Для підтримки задовільного стану
кімнат і блоків гуртожитку і дотримання правил внутрішнього розпорядку
створено графік чергувань викладачів.
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.
Одним із важливих завдань сучасної вищої школи є виховання свідомого
ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної
цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я студентів.
Належна увага в університеті приділяється формуванню здорового способу
життя та фізичному вихованню. Потужним осередком і популяризатором цього в
університеті є факультет фізичного виховання. Ми пишаємося студентамиспортсменами, які брали участь і ставали призерами Чемпіонатів світу, Європи,
України, області та міста.
В нашому навчальному закладі створені необхідні умови та розроблені
заходи фізкультурно-оздоровчої спрямованості згідно з основними напрямками
комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»: щорічні весняні й
осінні легкоатлетичні кроси, легкоатлетичні пробіги; спартакіади серед студентів
університету; секції з різних видів спорту, групи здоров’я для студентів;
туристичні походи серед студентів І курсів; щорічні спортивні свята; масові
змагання й турніри з різних видів спорту. Понад 130 студентів займаються в
спортивних та оздоровчих секціях (баскетбол, волейбол, футбол, важка атлетика
та пауерліфтинг, спортивна гімнастика та акробатика). Щороку проводяться
інформаційно-просвітницькі заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі
СНІДом, Всесвітньому дню боротьби проти туберкульозу тощо.
Щороку факультет фізичного виховання проводить масовий культурнооздоровчий захід «Руханка» до Всесвітнього дня здоров’я та Олімпійський день
Належна увага в університеті приділяється вихованню в студентів високої
культури та естетичних смаків. В університеті створено умови для цікавого
дозвілля студентів, традиційними стали «Посвята в студенти», «Дебют
першокурсника», «Студент року», «Міс університет», чемпіонати ліги КВК,
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літературно-мистецькі зустрічі, тематичні вечори, Тижні технологічної освіти,
психології, педагогіки, іноземних мов, логопедії, початкової освіти тощо.
Школою естетичного виховання та зростання соціальної активності молоді є
художні колективи, які діють у БДПУ, зокрема: народний фольклорний колектив
«Хуртовина», народний оркестр народних інструментів, народний ансамбль
«Барвисті музики», народний ансамбль народної пісні «Золотий гомін», зразковий
ансамбль естрадного танцю «Марлен», народний ансамбль народного танцю
«Калина». Художні колективи університету постійно беруть участь у
міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалях та конкурсах і посідають
призові місця.
Упродовж 2018 року відбулися два заходи КВК: на Кубок ректора – до Дня
гумору та на Кубок студентів – до Міжнародного дня студента.
Студенти університету отримують стипендію Президента України,
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Стипендії Запорізької обласної Ради,
Стипендія Запорізької обласної державної адміністрації.
Ректорат, деканати, відділ виховної роботи студентів приділяють значну
увагу студентам пільгових категорій, ведеться облік таких студентів, формуються
особові справи для призначення їм соціальних стипендій. Ці категорії студентів у
першу чергу забезпечуються гуртожитком, отримують затверджені законом
пільги з боку університету.
Отже, у Бердянському державному педагогічному університеті створено всі
умови для гармонійного розвитку та індивідуального й професійного
самовдосконалення майбутніх фахівців як у навчальний, так і позанавчальний
час. Виховна система університету характеризується взаємозв’язком і єдністю дій
між усіма її структурними ланками, партнерство, демократичний стиль і норми
гуманних стосунків є її органічною складовою. А це, своєю чергою, сприяє
утвердженню позитивного іміджу нашого навчального закладу на вітчизняному
освітянському просторі.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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РОЗВИТОК ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
УНІВЕРСИТЕТУ
Протягом звітного року було продовжено капітальний ремонт фасаду 5-в
корпусу – історичної пам’яткі місцевого значення. У 2018 році на ремонт було
витрачено 500 тис. грн субвенції місцевого бюджету, 250 тис. грн. субвенції
обласного бюджету, 700 тис. грн. коштів загального фонду.

Ми вдячні за підтримку та сприяння у виділенні коштів Народному депутату
України Сергію Соболєву, депутату Запорізької обласної ради Миколі Ільїну,
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міському голові м. Бердянська Володимиру Чепурному, депутатам Бердянської
міської ради Віталію Лолі, Тетяні Фурмановій, Катерині Марченко, усім
депутатам БМР.
Проведено капітальний ремонт спортивної зали в головному корпусі
університету.
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На ремонт спортивної зали були витрачені кошти загального та спеціального
фонду університету в обсязі 1 млн. 415 тис. грн.
Крім того, за рахунок видатків загального та спеціального фондів (1млн.
407 тис. грн.) проведено капітальні роботи з озеленення та благоустрою території
між 1 та 1-А корпусами.
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На 2019 р. заплановано завершення благоустрою. Укладено договір про
проведення відповідних проектних робіт.
За кошти спеціального фонду проводились ремонти навчальних приміщень,
актових зал, були частково замінені вікна.
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За рахунок гранту амбасади США в університеті облаштовано навчальну
телестудію.

Університет отримав у дарунок легковий автомобіль «Шкода Октавия» та за
кошти, які було акамульовано на благодійному рахунку, придбав пасажирський
мікроатобус «Мерседес Спринтер» (820 тис. грн.).

На 2019 рік університет планує розпочати проектування будови навчального
корпусу 1-Б. Завдяки сприянню Народного депутата України Сергія
Валентирова ця будівля зареєстрована за БДПУ (право власності).
Замовлено проекти на другу чергу благоустрою території біля головного
корпусу, капітальний ремонт будівлі спортивної зали (вул. Пушкіна),
опорядження з утепленням фасаду 5-Б корпусу. Плануємо замовити проект
власної міні-котельні, спортивного майданчику у 5 корпусі.
Плануємо заміну вікон у головному корпусі, поточний ремонт системи
опалення, інші поточні ремонти, ремонти навчальних приміщень, бібліотеки.

Ректор БДПУ

Ігор Богданов
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