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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету –  голова оргкомітету; 

Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи ІДГУ  – заступник голови 

оргкомітету;  

Дзіковська Лариса Миколаївна – кандидат філологічних 

наук, доцент, декан факультету іноземних мов ІДГУ – заступник 

голови оргкомітету; 

Олейнікова Галина Олександрівна – кандидат філологічних 

наук, доцент – модератор конференції; 

Шикиринська Ольга Борисівна – кандидат філологічних 

наук, старший викладач – модератор конференції. 

 

Домброван Тетяна Іванівна – доктор філологічних наук, 

доцент. 

Князян Маріанна Олексіївна – доктор педагогічних наук, 

професор. 

Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, 

професор. 

Стеріополо Олена Іванівна – доктор філологічних наук, 

професор. 

Шевчук Тетяна Станіславівна – доктор філологічних наук, 

професор. 

Головіна Наталія Борисівна – кандидат філологічних наук, 

доцент. 

Радкіна Валентина Федорівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

Рябушко Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

Савоськіна Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних 

наук, доцент. 



. ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

23 жовтня 2018 р. 

 

10.00 – Реєстрація учасників (фойє головного корпусу). 

10.30 – Урочисте пленарне засідання конференції. 

13.00 – Перерва (coffee time) 

14.00 – 16.00 – Засідання секцій конференції: 

 

 Іноземні мови в контексті сучасної гуманітарної освіти; 

 Профільне навчання: теорія і практика, проблеми, досвід, 

перспективи; 

 Культурні парадигми світової літератури. Лінгвістичний та 

літературознавчий аспекти перекладу; 

 Літературне краєзнавство українського Придунав’я; 

 Інноваційні педагогічні технології у навчально-виховному 

процесі; 

 Актуальні проблеми соціогуманітарного знання. 

 

 

 

Регламент роботи: 

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповіді на секційному засіданні – до 15 хв. 

Повідомлення на секційних засіданнях – до 10 хв. 

 

 

 

 

 



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

(конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх головного корпусу університету) 
 

Відкриття конференції та вітальне слово  

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

доктора педагогічних наук, професора  

Кічука Ярослава Валерійовича 

 

Вітальне слово   

декана факультету іноземних мов  Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, 

кандидата філологічних наук, доцента  

Дзіковської Лариси Миколаївни 

 

Вітальні слова від гостей та учасників конференції   

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх головного корпусу університету) 

 
Культуроцентрична концепція викладання зарубіжної літератури в 

Новій українській школі 

Тетяна Шевчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Факультет іноземних мов: сторінки історії 

Людмила Стародєдова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Міжнародне співробітництво факультету з Асоціацією 

бессарабських німців міста Штудгарт (Німеччина)  

Наталія Головіна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 



СЕКЦІЯ 1 

 

ІНОЗЕМНІ МОВИ В КОНТЕКСТІ  

СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 
 (конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх головного корпусу університету) 

 

Модератори – Вдовенко Т., к.філол.н., доц.;  

                           Четверікова О., к.філол.н., доц. 

 

Міжкультурний характер навчання англійської мови в контексті 

сучасної гуманітарної освіти 

Тетяна Вдовенко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та перекладу, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Сучасний стан дослідження змішаних методів у методиці 

викладання іноземних мов 

Наталія Іванькова – доктор філологічних наук, професор, Алабамський 

університет (м. Бірмінгем, США). 

 

Числова поведінка номіналізацій у сучасній російській мові 

Лідія Колеснікова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Досвід австрійських університетів у вивченні іноземних мов 

Сабіна Коцур – аспірантка 3 року навчання спеціальності «Теорія і 

методика професійної освіти» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-

Хмельницький). 

 

Стилістичні особливості міжабзацної когезії у писемному мовленні 

персонажів 

Ольга Крюкова – викладач кафедри англійської мови та перекладу, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

  

Фрактальна картина світу як парадигмальний статус науки ХХІ ст. 

Галина Олейнікова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та перекладу, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

 

 



Жести та їх відображення у сучасній німецькій мові (на матеріалі 

історій К. Петровської «Vielleicht Ester») 

Наталя Романова – доктор філологічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет (м. Херсон). 

 

Фактор національності та соціальна атрибуція у топонімічній 

структурі художнього тексту 

Світлана Слободяк – викладач кафедри англійської мови та перекладу, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Способи мотивації навчання іноземної мови 

Лариса Ткаченко – викладач кафедри англійської мови та перекладу, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Кiносценарiй як об’єкт сучасних лiнгвiстичних досліджень 

Олена Четверікова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та перекладу, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Особливості «гри слів» у французькій мові 

Валентина Шевчук – викладач кафедри романо-германської філології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Прагматичний потенціал рекламного тексту у туристичному 

дискурсі 

Тетяна Шиляєва – викладач кафедри англійської мови та перекладу, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

 

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 

ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 

(ауд. 110, 1-й поверх головного корпусу ІДГУ) 

 

Модератори – Глущук С., к.пед.н., доц.;  

                        Радкіна В., к.пед.н., доц. 

 

Управлінський супровід професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів у контексті технології рольової перспективи 

Іван Бойчев – кандидат педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 



Формування навичок мовного етикету в учнів 5 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Світлана Глущук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Гра як метод навчання на уроках літератури у 8 класі 

Росіца Ігнатова-Василєва – вчитель середньої школи № 18 «Уїльям 

Гладстон» (м. Софія, Болгарія). 

 

Інноваційні педагогічні технології як засіб розвитку критичного 

мислення сучасного студентства 

Надія Кічук – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного 

факультету, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Новітні технології формування правової свідомості сучасної 

студентської молоді 

Ярослав Кічук – доктор педагогічних наук, професор, ректор, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Зарубіжний досвід організації самостійної роботи майбутніх 

вчителів 

Маріанна Князян – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

французької філології, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 

(м. Одеса). 

 

Комунікативний підхід у розвитку лінгвокраїнознавчої компетенції 

майбутніх учителів іноземних мов засобами навчального курсу 

«Лінгвокраїнознавство»  

Галина Мельниченко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

германської філології та методики викладання іноземних мов, ПНПУ          

ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). 

 

Формування лінгвокультурологічного поля учнів на уроках 

французької мови 

Валентина Радкіна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри романо-германської філології, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

Лариса Куріс – директор ЗЗСО №11 (м. Ізмаїл). 

 

Формування професійно-орієнтованої компетенції у магістрантів 

мовних спеціальностей 

Світлана Рябушко – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської мови та перекладу, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 



СЕКЦІЯ 3 

 

КУЛЬТУРНІ ПАРАДИГМИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ 

ПЕРЕКЛАДУ  
(ауд. 202, 2-й поверх головного корпусу ІДГУ) 

 

Модератори – Сорока Т., к.філол.н., доц.; 

                                 Голованова О., к.філол.н., доц.; 

 

Моделювання румунської поетичної свідомості в творах Іон Геліаде 

Редулеску 

Олена Голованова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Специфіка типології оповідування в тексті новелістичної прози 

Наталія Гончарова – кандидат історичних наук, доцент, 

магістрантка факультету іноземних мов, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Езотерічний космос у поезії Максиміліана Волошина 

Лариса Дзіковська – кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

Ганна Кулініч – викладач кафедри романо-германської філології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Концепція краси в естетиці Джона Кітса 

Петро Драганов – магістрант факультету іноземних мов, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Стопами діалогічних наслідків Івана Франко: щодо полярності 

процесу сприйняття 

Микола Зимомря – доктор філологічних наук, завідувач кафедри 

германських мов і перекладознавства, Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка (м. Дрогобич). 

 

«Goalkeeper» Набоков 

Олексій Кіскін – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

 



Тема «водного простору» в назвах Ізмаїла 

Наталія Кольцун – кандидат філологічних наук, доцент, перший 

проректор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Лексико-семантичні особливості перекладу з німецької мови 

авторської казки братів Грімм «Хоробрий кравчик» 

Людмила Лузанова – викладач кафедри романо-германської філології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Жанр фентезі в контексті культури 

Олег Манахов – викладач кафедри романо-германської філології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Засоби вираження категорій «реальне» та «ірреальне» в романі 

М. Леві «Тільки якщо це було правдою» 

Вероніка Мокану – магістрантка факультету іноземних мов, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Культурні коди поетичної творчості Т. Г. Шевченка та їх 

франкомовні переклади 

Альона Мунтян – магістрантка факультету іноземних мов, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Адаптація як перекладознавча проблема 

Тетяна Сорока – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та перекладу, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Стилістичні засоби формування образів в романі Д’Альбер Камю 

«Перша людина»  

Людмила Стародєдова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 4 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО  

УКРАЇНСЬКОГО ПРИДУНАВ’Я 
 (ауд. 306, 3-й поверх головного корпусу ІДГУ) 

 

Модератори – Райбедюк Г., к.філол.н., проф.; 

                    Соколова А., к.філол.н., доц.  

 

Вірші-присвяти в інтертекстуальному полі лірики поетів 

Придунав’я 

Марина Коваль – магістрантка факультету української філології і 

соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(м. Ізмаїл). 

 

Антропологічні домінанти лірики митців Придунав’я 

Галина Петрова – магістрантка факультету української філології і 

соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(м. Ізмаїл). 

 

Ключові аспекти художньої історіософії поетів Придунав’я 

Галина Райбедюк – кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови та літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Фольклорно-міфологічні джерела естетики й поетики лірики митців 

Придунав’я     
Алла Соколова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Астральний культ у міфопоетичній моделі світу митців Придунав’я 

Олег Томчук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(м. Ізмаїл). 

 

Гуманістичний зміст лірики Таміли Кібкало як джерело художності 

Інна Усатенко – магістрантка факультету української філології і 

соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(м. Ізмаїл). 
 

 

 

 



СЕКЦІЯ 5 
 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
(ауд. 113, 1-й поверх головного корпусу ІДГУ) 

 

Модератори – Бухнієва О., к.пед.н., доц.; 

                 Кічук А., к. психол.н., доц. 
 

Особливості використання інтернет-ресурсів у навчанні англійської 

мови в школі 

Анна Бланар – магістрантка факультету іноземних мов, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Тестовий контроль як засіб перевірки уміння спілкуватися 

англійською мовою в закладах загальної середньої освіти  

Олена Бухнієва – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

музичного та образотворчого мистецтва, магістрант факультету 

іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. 

Ізмаїл). 

 

Деструктивний вплив медіа-засобів на психологічні межі 

особистості: деякі технології пропедевтики 

Антоніна Кічук – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Правові основи безпеки життєдіяльності у вищій школі 

Надія Коцур – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(м. Переяслав-Хмельницький).  

 

Педагогічна ефективність інтерактивних технологій навчання в 

початкових класах 

Ніна Недялкова – магістрантка педагогічного факультету, вчитель, 

Голицький НВК «ЗОШ I-II – ДНЗ», Болградський район, Одеська область. 

 

Вивчення літературних напрямів українського письменства у 

старших класах закладів загальної середньої освіти 

Алла Погорєлова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 



Формування дослідницької компетентності студентів засобами 

інтерактивного навчання 

Олена Салі – аспірантка кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти, викладач кафедри романо-германської 

філології, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Науково-теоретичні засади впровадження інноваційних технологій у 

закладах загальної середньої освіти 

Аліна Черняховська – магістрантка, вчитель, Новомиколаївська НВК 

«ЗОШ I-II – ДНЗ», Кілійський район, Одеська область. 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО 

ЗНАННЯ 
(ауд. 303, 3-й поверх головного корпусу ІДГУ) 

 

Модератори – Колесников А., д.філол.н., доц.; 

                     Делюсто М., к.філол.н., доц. 

 

Культурно-освітня діяльність представників бессарабського 

нобілітету в рамках науково-просвітницьких товариств регіону початку 

ХХ ст. 

Ганна Градинар – аспірантка кафедри української і всесвітньої історії 

і культури,  Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Вирішення румунською адміністрацією проблеми обездолених дітей 

у період між світовими війнами 

Маріанна Дакі – аспірантка кафедри української і всесвітньої історії і 

культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Питомі vs інтерферентні елементи у граматиці української говірки 

Марина Делюсто – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Інтерферентні явища в українських говірках міжріччя Дністра і 

Дунаю 

Андрій Колесников – доктор філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української мови і літератури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 



Актуальні питання правового виховання молоді в умовах сучасного 

освітнього українського простору 

Оксана Костенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький).  
 

Проблема національної духовності в поезії шістдесятників  

Лілія Фоміна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 

 

Антропоцентризм фразеологічної семантики стійких словесних 

комплексів з числовим компонентом 

Тетяна Цуркану – аспірантка кафедри романо-германської філології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Джерела дослідження злочинів більшовицької влади проти 

населення Південної Бессарабії (1944-1953 рр.) 

Лілія Циганенко – доктор історичних наук, професор кафедри 

української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
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