


 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Україна) 
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ПЕРЕЯСЛАВІ (м. Переяслав, Україна) 
КВНЗ «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» (м. Херсон, Україна) 
ДУО «РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ШКОЛИ» (м. Мінськ, Білорусь) 

КАГУЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Б. П. ХАШДЕУ»  
(м. Кагул, Республіка Молдова) 

ГАЛАЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «DUNĂREA DE JOS» (м. Галац, Румунія) 
МУЗЕЙ «КАРОЛ І» у м. БРАЇЛА (Румунія) 

БУХАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
ТАШКЕНТCЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ім. НІЗАМІ  

(м. Ташкент, Узбекистан) 
УЗБЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СВІТОВИХ МОВ  

(м. Ташкент, Узбекистан) 
БУХАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ АБУ АЛІ ІБН СИНО  

(м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
ТУРИНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ у м. ТАШКЕНТ  

(м. Ташкент, Узбекистан) 
КАЗАХСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

(м. Алмати, Республіка Казахстан) 
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ІДГУ (Україна) 

 

VI ДУНАЙСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ 
 

ІМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ:  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ 

СЬОГОДЕННЯ 

 

ПРОГРАМА 
Міжнародної науково-практичної конференції, 

з нагоди 80-ої річниці ІДГУ 
 

(16 жовтня 2020 р.) 
 
 
 

ІЗМАЇЛ – 2020



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;  

Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного 
факультету ІДГУ – заступник голови оргкомітету;  

Іванова Дора Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент – модератор 
конференції; 

Сич Юлія Іванівна – кандидат педагогічних наук – модератор конференції. 
 

Абдуллаєва Барно Сайфулаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи, Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (м. 
Ташкент, Республіка Узбекистан) 

Бафаєв Мухиддін Мухаммадович – старший викладач кафедри психології, 
Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (м. Ташкент, Республіка 
Узбекистан) 

Гелецький Іон – кандидат історичних наук, Кагульський державний університет 
«Богдан Петрическу Хашдеу» (м. Кагул, Республіка Молдова) 

Григор’єва Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
сучасного мовознавства, ДУО «Республіканський інститут вищої школи» (м. Мінськ, 
Республіка Білорусь) 

Жорова Ірина Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор, Комунальний 
вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної 
ради (м. Херсон, Україна) 

Єнаке Джордж – доктор історичних наук, Галацький університет «Dunărea de Jos» 
(м. Галац, Румунія) 

Карієв Адлет Дюсембаєвич – в. о. заступника декана з наукової роботи та інновацій, 
Вища школа педагогіки та психології, Казахський національний жіночий педагогічний 
університет (м. Алмати, Республіка Казахстан) 

Костенко Оксана Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання з навчальної роботи, 
Університет Григорія Сковороди у Переяславі (м. Переяслав, Україна) 

Кройтору Костін – кандидат історичних наук, Музей «Карол І» у м. Браїла (м. Браїла, 
Румунія) 

Курбанова Гулноз Негматівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та мов, Бухарський державний медичний університет імені 
Алі Абу ібн Сино (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 

Панфьорова Ірина Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
прикладних наук, Узбецький державний університет світових мов (м. Ташкент, Республіка 
Узбекистан) 

Тоірова Гулі Ібрагімівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри узбецького 
мовознавства, Бухарський державний університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 

Топчани Людмила Вадимівна – старший викладач кафедри гуманітарно-
економічних дисциплін, Туринського політехнічного університету в м. Ташкент (м. Ташкент, 
Республіка Узбекистан) 

Усманова Манзура Наімівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології, Бухарський державний університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 

Чудакова Віра Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник,  Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 
Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук (м. Київ, 
Україна) 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

16 жовтня 2020 р. 
 

Конференція відбудеться у дистанційному режимі  
на платформі Google-meet. 

 
13.45 – 14.00 – Підключення до конференції. 

14.00 – Відкриття конференції. 

14.10 – Робота дискусійних платформ. 

 

Лінійка 1. Професіоналізація в освітній діяльності: історичні витоки, 

стан, проблеми, перспективи вирішення (модератор – доц. Іванова Д.Г.) 

Лінійка 2. Інноваційні вітчизняні та зарубіжні освітні практики: 

вектор креативності суб’єктів освітнього процесу (модератор – к.пед.н. 

Мондич О.В.) 

Лінійка 3. Міжкультурне спілкування: перекладознавчі, лінгвістичні та 

літературознавчі студії (модератор – проф. Шевчук Т.С.) 

Лінійка 4. Кіберпрофесіоналізація: психолого-педагогічний сенс 

упровадження цифрових технологій у сервісну освітню діяльність 

(модератор – к.пед.н. Сич Ю.І.) 

Лінійка 5. Активізація підприємницької діяльності: соціально-

економічні та управлінсько-правові аспекти (модератор – доц. Метіль А.С.) 

Лінійка 6. Митці Придунав’я: національна духовність у змісті 

творчості, домінанти краєзнавства (модератор – к.і.н. Башли М.І.) 
 

Робочі мови конференції:  
українська, англійська, румунська, російська. 

 

Регламент роботи: 

Доповіді на секційному засіданні – до 15 хв. 

Повідомлення на секційних засіданнях – до 10 хв. 



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Відкриття конференції та вітальне слово  

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

доктора педагогічних наук, професора  

Кічука Ярослава Валерійовича 

 

 

ЛІНІЙКА 1 
 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:  
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СТАН, ПРОБЛЕМИ,  

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ  
 (https://meet.google.com/wka-arzx-irz?authuser=2&hs=122) 

 
Модератор – доц. Іванова Д.Г. 

 
Портфоліо педагога професійної школи 
Світлана Балаж – викладач, спеціаліст вищої категорії, ДПТНЗ 

«Ізмаїльське вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 

Міжетнічна толерантність студентів як соціально значущий результат 
виховної діяльності закладу вищої освіти в умовах поліетнічності  

Іван Бойчев – кандидат педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 

Ольга Цокур – доктор педагогічних наук, професор, Одеський 
національний університет ім. І.І. Мечникова (м. Ізмаїл) 

 
Професіоналізація керівника закладу середньої загальної освіти як 

складова післядипломної підготовки 
Яна Вишневська – аспірант, викладач, КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» (м. Херсон) 
 
Особливості професійного розвитку педагогічних працівників  
Наталя Генчева –  педагог-організатор, школа №8 (м. Ізмаїл) 
 
Зворотній зв’язок як фактор підвищення якості підготовки здобувачів 

вищої історичної освіти  
Наталія Гончарова – кандидат історичних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 



Філософія: школи, дидактичні засоби навчального процесу 
Шодмон Джураєв – викладач, Бухарський державний університет 

(м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
Шахобиддин Муртозаєв – старший викладач, Бухарський державний 

університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
Принципи формування національної свідомості учнів у позаурочний 

час 
Олена Донцова – заступник директора з виховної роботи, Агротехнічний 

коледж (м. Ізмаїл) 
 
Професіоналізація педагогів у післядипломній освіті: світові тенденції  
Ірина Жорова – доктор педагогічних наук, професор, Комунальний вищий 

навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради (м. Херсон) 

 
Розвиток освітнього лідерства як чинник професіоналізації 

управління освітою  
Дора Іванова – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

дошкільної та початкової освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл) 

 
Форма та методи корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки 
Алла Ілікчієва – вихователь, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне 

училище» (м. Ізмаїл) 
 

Сучасний стан готовності вчителів-логопедів до командної роботи в 
умовах інклюзії  

Анастасія Каплієнко – викладач, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл) 

 
Роль і місце профорієнтаційної роботи в умовах сучасного ринку 

праці 
Алла Мітрова – методист вищої категорії, викладач, спеціаліст вищої 

категорії, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
Практичні та лабораторні заняття в системі професійної підготовки 

кваліфікованих робітників 
Жанна Міщук – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
 



Сучасні тенденції в системі освіти: створення ефективних моделей 
багаторівневого навчання 

Ірина Панфьорова – доктор педагогічних наук, доцент, Узбецький 
державний університет світових мов (м. Ташкент, Узбекистан) 

Уміда Максумова – старший викладач, Узбецький державний 
університет світових мов (м. Ташкент, Узбекистан) 

 
Форми та методи громадянського виховання в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Ганна Панова – майстер виробничого навчання, ДПТНЗ «Ізмаїльське 

вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
Місце фізичної освіти і спорту в житті школярів  
Насиба Сабірова – викладач, Бухарський державний університет 

(м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
Співробітництво в навчальному процесі: етапи, умови, технології  
Махфуза Садуллоєва – викладач, Бухарський державний університет 

(м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
Народно-календарні свята як частина етнопедагогіки у таджиків 

Східної Бухари  
Бозор Сафараллієв – доктор педагогічних наук, професор, Челябінський 

державний інститут культури (м. Челябінськ, Росія)  
Кобилжон Абдуллаєв – доцент, Бухарський державний університет 

(м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
Організація педагогічної практики та адаптація майбутніх 

спеціалістів до системи освітнього простору  
Світлана Станєва – вчитель фізичної культури, ЗОШ №8, викладач, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 

Активізація професійної діяльності та пізнавального інтересу учнів 
ДПТНЗ на уроках виробничого навчання 

Зінаїда Терехова – старший майстер, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 
професійне училище» (м. Ізмаїл) 

 
Толерантність в історії східної культури 
Аліжон Хамроєв – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

методика початкової освіти, Бухарський державний університет (м Бухара, 
Республіка Узбекистан) 

Махшура Юлдашева – викладач, Бухарський державний університет 
(м. Бухара, Республіка Узбекистан) 

 



Популярні робітничі професії: регіональні особливості 
Людмила Чехович – викладач-методист вищої категорії, ДПТНЗ 

«Ізмаїльське вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
Семінари як основна форма професійного розвитку педагогічних 

працівників колгоспних дошкільних установ України на початку 50-х рр. 
ХХ ст.  

Ганна Швед – аспірант, викладач, КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» (м. Херсон) 

 
Професійні навички в навчальному процесі 
Ділором Юлдашева – кандидат педагогічних наук, доцент, Бухарський 

державний університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
 

ЛІНІЙКА 2 
 

ІННОВАЦІЙНІ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ОСВІТНІ 
ПРАКТИКИ: ВЕКТОР КРЕАТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
(http://meet.google.com/quu-orvf-yrm) 

 
Модератор – к.пед.н. Мондич О.В. 

 
Підготовка педагогічних кадрів: інновації та перспективи 
Барно Абдуллаєва – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи та інновацій, Ташкентcький державний педагогічний  
університет ім. Нізамі (Республіка Узбекистан) 

 
Компʼютерне моделювання як засіб розвитку компетенції студентів 

Євгеній Абросімов – викладач, Ізмаїльське медичне училище (м. Ізмаїл) 
 

Домашня освіта: соціально-педагогічні та навчальні особливості  
В’ячеслав Баранов – кандидат філологічних наук, директор-засновник 

навчально-консультаційного центру домашнього (сімейного) та 
альтернативного навчання «Велицей» (м. Одеса) 

 
Здоров’язбережувальна та екологічна складова свідомості сучасного 

педагога  
Оксана Баштовенко – кандидат біологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
 
 



Технології візуалізації як необхідна складова викладання у ЗВО  
Юрій Бриндіков – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький 

національний університет (м. Хмельницький) 
 
Впровадждення STEAM-підходу в освітній простір  
Оксана Букатова – кандидат педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 

Калланетика як засіб запобігання захворювань серед учнівської 
молоді під час пандемії Covid-19 

Алла Глініченко – викладач фізичної культури, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 
професійне училище» (м. Ізмаїл) 

 
Технологізація освітнього процесу та інноваційні технології в 

професійній освіті 
Ольга Григорьева – кандидат педагогічних наук, доцент, ДУО 

«Республіканський інститут вищої школи» (м. Мінськ, Білорусь) 
 

Супервізія та коучинг у професійній підготовці соціальних 
працівників  

Лариса Данильчук – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький 
національний університет (м. Хмельницький) 

 
Методичні рекомендації до оформлення плану уроку майстра 

виробничого навчання в умовах дистанційної освіти 
Олена Данукалова – майстер виробничого навчання, ДПТНЗ «Ізмаїльське 

вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
Технологія підготовки матеріалів для дистанційного навчання з 

математики для студентів медичних спеціальностей 
Марина Дмитрієва – викладач, Ізмаїльське медичне училище (м. Ізмаїл) 
 

Модернізація системи забезпечення якості як стратегічна мета 
розвитку вищої освіти  

Віктор Дроздов – кандидат історичних наук, доцент, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 

 
Методика проведення бінарного уроку виробничого навчання і 

англійської мови в закладах професійно-технічної освіти 
Лариса Д’яченко – викладач англійської мови, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» 
(м. Ізмаїл) 

 
 
 



Сучасні тенденції професійного розвитку фахівців соціальної сфери  
Ольга Замашкіна – кандидат педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Нові освітні стратегії в умовах становлення інформаційного 

суспільства  
Олексій Запорожченко – кандидат філософських наук, доцент, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Системний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців вищої 

школи  
Вікторія Звєкова – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 

 
Особливості впровадження технологій STEM-освіта в заклади 

середньої освіти 
Наталія Калюжка – кандидат педагогічних наук, доцент, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав) 
 
Інноваційні освітні практики розвитку суб’єктності студентів з 

використанням інтерактивних технологій 
Адлет Карієв – в. о. заступника декана з наукової роботи та інновацій, 

Вища школа педагогіки та психології, Казахський національний жіночий 
педагогічний університет (м. Алмати, Республіка Казахстан) 

 
Розвиток інноваційної культури суб’єктів освітнього процесу: ресурси 

партнерської взаємодії  
Надія Кічук – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного 

факультету, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Інноваційні підходи до розвитку правової компетентності студентів-

іноземців: сучасні тенденції 
Ярослав Кічук – доктор педагогічних наук, професор, ректор, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 

Підготовка майбутніх учителів до фасилітативної взаємодії з учнями: 
інноваційний доробок університетів зарубіжжя  

Маріанна Князян – доктор педагогічних наук, професор, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса) 

Олена Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса) 

Діана Романюк – аспірантка, старший викладач, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса) 



 
Фундаментальне середовище суспільства в світлі інноваційних 

технологій 
Іхтійор Курбанов – викладач, Бухарський державний медичний інститут 

імені Абу Алі ібн Сино (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
Гульноз Курбонова – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки, психології та мов, Бухарський державний медичний 
інститут імені Абу Алі ібн Сино (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 

 
Застосування технології «створення ситуації» в освітньому процесі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Ірина Леонтьєва – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
Потенціал альтернативної освіти в Україні: використання 

зарубіжного досвіду  
Олена Літінська – аспірантка, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
Імператив екології у деяких інноваційних освітніх практиках 

зарубіжжя  
Тетяна Лесіна – доктор педагогічних наук, професор, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
Джамел Брахмі Мехді – аспірант, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл); 
 
Педагогічна творчість майбутнього вчителя початкової школи  
Оксана Мондич – кандидат педагогічних наук, в.о. доцента, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Методи та форми роботи з молоддю щодо забезпечення 

конкурентоздатності в умовах сучасного розвитку суспільства 
Галина Ніколаєва – викладач, Агротехнічний коледж (м. Ізмаїл) 
 

Використання трансактного аналізу в освіті як засобу ефективної 
взаємодії  

Людмила Романовська – доктор педагогічних наук, професор, 
Хмельницький національний університет (м. Хмельницький) 

 
Інновації у системі вищої освіти: теоретичний аспект  
Ася Рубан – кандидат педагогічних наук, в.о. доцента, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
 
 



Використання технік арт-терапії і арт-педагогіки в роботі педагога-
психолога 

Шухрат Останов – старший викладач, Бухарський державний 
університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 

 
Соціально-психологічні умови інноваційної діяльності в освіті 
Шахноза Парпієва – старший викладач, Ташкентcький державний 

педагогічний  університет ім. Нізамі (Республіка Узбекистан) 
 
Інноваційні освітні практики в системі професійно-педагогічної 

підготовки здобувачів вищої освіти  
Неля Самойленко – кандидат історичних наук, доцент, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав) 
 
Адаптація здобувачів вищої освіти до дистанційного навчання 
Наталя Свищ – викладач, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
Розробка та створення інтерфейсу користувача національного 

авторського корпусу 
Гулі Тоїрова – кандидат філологічних наук, доцент, Бухарський 

державний університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
Інноваційні підходи до навчання обдарованих дітей   
Гульчехра Турсунова – викладач, Ташкентський державний педагогічний 

університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 
Алишер Нарзуллаєв – студент, Ташкентський державний педагогічний 

університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 
Дільора Махамадрасулова – студентка, Ташкентський державний 

педагогічний університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 
 
Організація дистанційного навчання в умовах пандемії Covid-19 
Манзура Усманова – кандидат психологічних наук, доцент, Бухарський 

державний університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
До питання естетики світового хореографічного руху ХХ ст. у 

творчості Рудольфа фон Лабана  
Тетяна Чакава – викладач, приватний вищий навчальний заклад 

«Європейський університет» (м. Київ) 
 
 
 
 



Рефлексивно-інноваційний тренінг – освітня практика,  формування 
компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної 
діяльності  

Віра Чудакова – кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник,  Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії 
педагогічних наук (м. Київ) 

 
Локальна technology з українського декоративно-ужиткового 

мистецтва як вектор креативного вияву суб’єктів дошкільної освіти  
Антоніна Шевчук – кандидат педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Використання інноваційних технологій на уроках з дисципліни 

«Устаткування підприємств харчування» 
Олена Ярова – спеціаліст вищої категорії, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 

професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
Здоровий спосіб життя студентів як мотиваційне спрямування 

навчання  
Геннадій Ярчук – кандидат філософських наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
Кристина Ганчева – викладач, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
 

ЛІНІЙКА 3 
 

МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІЛКУВАННЯ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ, 
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ 

(meet.google.com/zmm-aevw-wqd) 
 

Модератор – проф. Шевчук Т.С. 
 
Відображення гендеру автора в характеристиці героя (на матеріалі 

творів сучасної російської літератури)  
Марина Берестецька – аспірантка, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Освітня сфера Придунав’я: зміст, структура, проблеми  
Олена Берестецька – викладач, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
 



Лінгвістичні та мотиваційні риси професійного дискурсу  
Юрій Берлінський –  аспірант, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
Сучасна англомовна суспільно-політична лексика  
Тетяна Вдовенко – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Формування моральних цінностей у школярів за допомогою 

авторської пісні 
Лариса Дзіковська – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Українські звичаї та обряди у світлі діалектних текстів (на матеріалі 

українських південнобессарабських говірок)  
Марина Делюсто – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Порівняльні оберти і порівняльні підрядні в складі складнопідрядних 

речень  
Шавкат Жумаєв – старший викладач, Джизацький державний 

педагогічний інститут (м. Джизаг, Республіка Узбекистан) 
 
Практичне використання технічної англійської мови у морському 

середовищі 
Діна Зайцева – старший викладач, Дунайський факультет морського і 

річкового транспорту Державного університету інфраструктури та 
технологій (м. Ізмаїл) 

 
Українські говірки межиріччя Дністра і Дунаю в лінгвогеографічному 

аспекті  
Андрій Колесников – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл) 

 
Оніми Придунав’я як маркери регіонального ландшафту  
Наталя Кольцун – кандидат філологічних наук, доцент, перший 

проректор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Типові помилки учнів з різною рідною мовою у процесі вивчення 

державної та шляхи їх подолання 
Надія Кравченко – магістрантка, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
 



Фрактальне моделювання науково-фантастичного тексту  
Галина Олейнікова –  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

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

 
Електронний словник: новий етап лексикографії 
Мехрінісо Очілова – старший викладач, Бухарський державний 

університет (м. Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
Канони духовності українського народу в ліриці митців Придунав’я  
Алла Погорєлова –  кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Домінанти регіонального топосу у творчості придунайських поетів  
Галина Райбедюк – кандидат філологічних наук, професор, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Архетип Світового дерева у структурі авторського тексту 

татарбунарської поетеси Галини Лисої 
Валентина Титаренко – магістрантка, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Національно-екзистенційна парадигма поезії митців Придунав’я  
Олег Томчук –  кандидат філологічних наук, доцент, Придунайська філія 

«Міжрегіональна академія управління персонал» (м. Ізмаїл) 
 
Духовні виміри авторського «Я» в ліричному наративі  

придунайських митців слова  
Лілія Фоміна – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Роль фатікі та компліменту в мовному спілкуванні 
Нафіса Хамроєва – викладач, Бухарський державний університет (м. 

Бухара, Республіка Узбекистан) 
 
Професійний дискурс у царині наукових досліджень  
Олена Четверікова – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Методичний кейс з вивчення регіональної складової інтегрованого 

курсу «Мистецтво» в ЗОШ Українського Придунав’я  
Тетяна Шевчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 

 



Комунікативні стратегії в проповідях про Covid-19  
Тетяна Шиляєва – викладач, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
 

ЛІНІЙКА 4 
 

КІБЕРПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 
СЕНС УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

СЕРВІСНУ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 (meet.google.com/nuy-acwa-gzd) 

 
Модератор – к.пед.н. Сич Ю.І. 

 
Застосування презентаційних технологій на уроках виробничого 

навчання  при підготовці фахівців спеціальності «офіціант» 
Яна Бабчинець – майстер виробничого навчання, ДПТНЗ «Ізмаїльське 

вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
Метод проектів як фактор стимулювання учнів на уроках 

виробничого навчання з професії «кухар» 
Людмила Берестʼян – майстер виробничого навчання, ДПТНЗ 

«Ізмаїльське вище професійне училище» (м. Ізмаїл) 
 
Кіберпрофесіоналізація: психолого-педагогічний сенс упровадження 

цифрових технологій у сервісну освітню діяльність  
Андрій Войнов – магістрант, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл); 
 
Проблема психоемоційного здоровʼя молоді в сучасних умовах 

кіберпрофесіоналізації  
Антоніна Кічук – кандидат психологічних наук, доцент, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Дистанційне навчання як інтеграція педагогічних і комунікаційних 

технологій  
Світлана Садова – аспірантка, викладач, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 

 
 
 
 
 



ЛІНІЙКА 5 
 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ  

ТА УПРАВЛІНСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
(https://meet.google.com/ebh-fzvu-cvv) 

 

Модератор – доц. Метіль А.С. 
 

Соціально-економічні умови ефективної підприємницької діяльності  
Гульчехра Алімова – доцент, Ташкентcький державний педагогічний  

університет ім. Нізамі (Республіка Узбекистан) 
Абдукодир Алімов – студент, Ташкентcький державний економічний  

університет (Республіка Узбекистан) 
 

Роль межнаціональної толерантності в процесі ефективного залучення 
інвестицій в економіку як гарантії активізації підприємницької діяльності 
в Республіці Узбекистан 

Мухиддин Бафаєв – старший викладач, Ташкентcький державний 
педагогічний  університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 

Емран Бекташ – студент, Ташкентcький державний педагогічний  
університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 

Юрій Ким – студент, Ташкентcький державний педагогічний  
університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 

 

Дискримінація на робочому місті як деструктивний фактор у бізнесі: 
аналіз статті Н. Сахрауї «Ми – не просто доглядальниці, ми – люди» 

Саодат Гулямова – викладач, Бухарський державний університет 
(м. Бухара, Республіка Узбекистан) 

 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності 

Оксана Костенко – кандидат історичних наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання з 
навчальної роботи, Університет Григорія Сковороди у Переяславі (м. 
Переяслав, Україна) 

 

Кримінальна відповідальність за злочини вчинені у сфері 
підприємницької діяльності  

Анастасія Метіль – кандидат юридичних наук, доцент, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 

 

Інформація та інформаційна культура підприємства  
Тетяна Метіль – кандидат економічних наук, доцент, магістрантка, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл)  
Марія Василевська – студентка, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 



Самоорганізація і саморозвиток як джерела інноваційної активності 
персоналу  

Хилола Хідайходжаєва – викладач, Ташкентcький державний 
педагогічний  університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 

Озада Єркінова – студентка, Ташкентcький державний педагогічний  
університет ім. Нізамі (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 

 
Управлінські імперативи соціальної відповідальності менеджерів 

освіти  
Ірина Шумілова – доктор педагогічних наук, доцент, Бердянський 

державний педагогічний університет (м. Бердянськ) 
 

ЛІНІЙКА 6 
 

МИТЦІ ПОДУНАВ’Я: НАЦІОНАЛЬНА ДУХОВНІСТЬ У ЗМІСТІ 
ТВОРЧОСТІ, ДОМІНАНТИ КРАЄЗНАВСТВА 

(meet.google.com/vpo-dhkb-jsc) 
 

Модератор – к.і.н. Башли М.І. 
 

Гавриїл Музическу – легенда хорового мистецтва  
Альона Акчебаш – аспірантка, викладач, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Олександр Федорович Маньківський –  лікар, вчений, інтелектуал  
Маргарита Башли – кандидат історичних наук, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Лука Капікраян – людина-епоха  
Вікторія Березовська –  кандидат історичних наук, доцент, Дунайський 

інститут Національного університету «Одеська морська академія» (м. Ізмаїл) 
 
Використання мультимедійних технологій на уроках «Історії рідного 

краю» в середній школі  
Ганна Градинар – аспірантка, викладач, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Опір інтелігенції румунізації освітніх закладів Південої Бессарабії 

(1918-1940 рр.)  
Маріанна Дакі –  аспірантка, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 
 
Албанці – учасники Татарбунарського повстання  
Олександр Дерментлі – аспірант, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл) 



Священик як учитель громади в Південній Бессарабії у міжвоєнний 
період 

Джордж Єнаке – доктор історичних наук, Галацький університет 
«Dunărea de Jos» (Румунія) 

 
Бессарабська плеяда  представників філологічної науки (ХІХ – ХХ ст.)  
Тетяна Єрич – кандидат історичних наук, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 
 
Перші музейні ініціативи (Галацький повіт, Нижній Дунай) 
Костін Кройтору – кандидат історичних наук, Музей Браїли «Кaрол I» 

(Румунія) 
Іон Гелецький – кандидат історичних наук, Кагульський державний 

університет «Богдан Петрическу Хашдеу» (Республіка Молдова) 
 
Етнографічне краєзнавство як ресурс розвитку туризму 
Наталія Петрова – кандидат історичних наук, доцент, Одеський 

національний університет імені І.І.Мечникова (м. Одеса) 
 
Використання графічних реконструкцій на заняттях «Історія 

українського війська»  
Іван Татаринов – кандидат історичних наук, декан факультету 

української філології і соціальних наук. Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл) 

 
Ізмаїл театральний в 1946-1960-ті роки (за матеріалами місцевого 

архіву) 
Віра Церковна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл) 

 
Вчені-історики з Південної Бессарабії : основні віхи творчості (ХІХ – 

ХХ ст.)  
Лілія Циганенко – доктор історичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
(м. Ізмаїл) 
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