
Звіт про роботу факультету української філології та соціальних наук  

за 2019 р. 

 

1. Загальна характеристика факультету 

 

1.1. Виконання Концепції розвитку факультету 

 Вся діяльність факультету здійснюється згідно з Концепцією розвитку ІДГУ та 

програмою розвитку факультету. 

Протягом 2018 – початку 2019 р. згідно з Концепцією розвитку факультету було 

здійснено наступні заходи: 

Внутрішньосистемні завдання факультету 

 

1. Підсилення взаємодії різних підрозділів факультету (кафедр), що забезпечує 

міждисциплінарні підходи до вирішення проблем, швидку передачу інформації, 

координацію та синхронізацію їхньої діяльності – Кафедри факультету спільно 

підготували та провели низку заходів, як-от: науково-практичний семінар «Впровадження 

інноваційних технологій в практику навчання української мови та літератури в закладах 

середньої освіти» (модератор – доц. Мельникова Р. М. ) за участю учителів осередків 

освіти регіону та викладачів і студентів кафедри української мови і літератури, 

18.04.2019). 21.03.2019 р. в центральній міській бібліотеці ім. І. П. Котляревського 
відбулося літературно-мистецьке дійство з нагоди Всесвітнього дня поезії. Його 

модераторами стали: поетеса Марина Копаной, проф. Райбедюк Г. Б., працівник 

бібліотеки Ганна Павленко (магістрантка факультету української філології та соціальних 

наук ІДГУ). 10.10.2018 р. на факультеті української філології та соціальних наук відбувся 

перший етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, який щороку проводиться по всій Україні. 

 

2. Розширення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, а 

також реклама діяльності факультету – Викладачами факультету була здійснена 

підготовка, подання та оформлення матеріалів для забезпечення іміджу університету 

(факультету), популяризації наукових досліджень та передового досвіду в засобах масової 

інформації: матеріали, опубліковані на інтернет-сторінках газети «Курьер недели» 

(31.10.2019 р. та ін.); підготовка, подання та оформлення матеріалів для забезпечення 

іміджу університету (факультету), популяризації наукових досліджень та передового 

досвіду на офіційному сайті університету: матеріали, розміщені на офіційному сайті ІДГУ 

(02.04.19 р.; 12.04.19 р.; 15.04.19 р.; 17.04.19 р.; 19.04.19 р; 24.05.19 р.; 11.10.19 р.; 15.10.19 

р.; 08.11.19 р.; 26.11.19 р.; 01.12.19 р. та ін.) – проф. Райбедюк Г. Б., доц. Делюсто М. С., 

доц. А. В. Соколова, доц. Метіль А.С., доц. Морошан Н.В.; Єрич Т.Г. Проданова А. М. та 

ін. У загальній кількості більше 30-ти. 

 

3. Стимулювання інноваційної активності професорсько-викладацького складу і 

співробітників – На факультеті активно впроваджується розробка і використання 

електронних курсів з дисциплін на онлайн платформі «Google suit for Education»: 

Дроздов В.В. – Історія первісного суспільства, Історія вчень про державу і право, 

Історія СРСР, Вступ до історії з основами наукової діяльності. 

Циганенко Л.Ф. – Теорія та методологія дисертаційного дослідження, Методи 

джерелознавчого дослідження. 

Церковна В.Г. – НАТО в системі євроатлантичної безпеки, Нова та новітня історія 

країн Західної Європи та Північної Америки (скорочений термін), Нова та новітня історія 

країн Західної Європи та Північної Америки (42 Ф, 42 ФЗ), Нова та новітня світова історія 

(52 ФЗ), Новітня історія  країн Західної Європи  (35 Ф), Історія європейського фашизму 

(45 Ф), Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретації (62 Ф, 62 ФЗ, 63 У, 65 Ф). 

Морошан Н.В. – Україна в європейській історії та культурі. 

Гончарова Н.О. – Історична регіоналістика, Історичне джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни, Регіональна історія України, Українознавство та 

методика його навчання, Етнодемографічні процеси сучасного світу. 

  



 

4. Суттєва інтеграція у світовий освітній та науковий простір: використання 

глобальних мереж, мобільності викладачів та студентів у міжнародному спілкуванні – 

Викладачі факультету у 2019 р. здійснювали плідну міжнародну наукову діяльність через 

різноманітні форми співробітництва: 

 - викладачі кафедри української і всесвітньої історії працювали над міжнародним 

проектом "Україна і Молдова: спільна історична пам'ять, уроки та перспективи" - кафедра 

української і всесвітньої історії та культури, науковий співкерівник від ІДГУ проф. 

Циганенко Л. Ф. Держреєстраційний номер – 0117U001619. Друком вийшла українсько-

молдовська енциклопедія «Вони змінили історію» (Ізмаїл: СМИЛ, 2019.), авторами якої 

стали співробітники кафедри української і всесвітньої історії та культури.  

- стажування викладачів за кордоном: доц. Дроздов В.В. в м. Брно, Чеська 

Республіка, Університет Т. Гарика Масарика, доц. Татаринов І.Є в м. Софія, Болгарія, 

Софійський університет «Св. Климент Охридський»; проф. Циганенко Л.Ф., доц. Чорна 

Л.В. проходили стажування в Галацькому університеті  «DunereadeJos» (Румунія); 

- робочою групою факультету було організовано і проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію «Україна-Греція: історичні рефлексії» – 15 березня 2019 р.; 

- група студентів факультету, яку очолив доц. Татаринов І.Є., у липні 2019 р. 

долучилась до міжнародних археологічних експедицій на території Молдови (розкопки 

фортеці Сорока, м. Сороки, керівник – проф. Мустяце С.) та Румунії (фортеця Ібіда, с. 

Слава Русса, керівники – проф. Якоб М., проф. Парасків Д.). 

 

1.2. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності. 

На факультеті у 2018 та 2019 рр. здійснювалася підготовка фахівців за спеціальностями: 

освітній рівень «бакалавр» денної/заочної форм навчання: 

- 053 Психологія, освітня програма: Психологія; 

- 014 Середня освіта, предметна спеціальність: 014.01 Українська мова і література; 

- 014 Середня освіта, предметна спеціальність: 014.03 Історія; 

- 032 Історія та археологія, освітня програма: Історія; 

 - 081 Право 

освітній рівень «магістр» денної/заочної форм навчання: 

- 053 Психологія, освітня програма: Психологія; 

- 014 Середня освіта, предметна спеціальність: 014.01 Українська мова і література; 

- 014 Середня освіта, предметна спеціальність: 014.03 Історія; 

- 032 Історія та археологія, освітня програма: Історія. Історичне туризмознавство; 

- 035 Філологія, спеціалізація: 035.01 Українська мова та література. 

У 2019 р. проліцензовано нові спеціальності: 

«молодший бакалавр»: 

- 081 Право; 

«бакалавр»: 

- 281 Публічне управління та адміністрування; 

- 035.01 Філологія (українська мова та література); 

 «доктор філософії»: 

- 032 Історія та археологія: історія. 

Крім того у 2019 р. запроваджено нові освітньо-професійні програми:  

«молодший бакалавр»: 

- 081 Право, освітня програма: Право (гарант к. юр. н. доц. Метіль А.С.); 

«бакалавр»: 

- 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма: Публічне управління та 

адміністрування (гарант к. н. з держ. упр. Ніколаєв В.О.); 

- 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма: Українська мова та 

література (гарант к. філ. н. доц. Топчій Л.М.); 

- 053 Психологія, освітня програма: Психологія: клінічна психологія (гарант - д. псих. н. 

проф. Макарчук Н.О.); 

«доктор філософії»: 

- 032 Історія та археологія: історія., освітня програма: Історія та археологія: історія (гарант 

- д. іст. н. проф. Циганенко Л.Ф.) 



 Викладачі кафедри української і всесвітньої історії та культури займаються 

підготовкою до акредитації освітньо-професійної програми «Історія та археологія: 

історія. Європейські студії» на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 

032 Історія та археологія. 

 

1.3. Діяльність вченої ради факультету. 

 До складу вченої ради факультету у 2019 р. входило 15 осіб. Головою вченої ради 

факультету була доц. Чорна Л. В., декан. У вересні 2019 р. склад вченої ради факультету 

було оновлено відповідно до Статуту ІДГУ. На сьогодні до складу вченої ради факультету 

входить 11 осіб. Голова вченої ради факультету – доц. Татаринов І.Є., декан. За 2019 р. 

всього було проведено 10 засідань вченої ради, на яких розглядалися найважливіші 

питання освітнього процесу на факультеті, як-от: символіка факультету; особливості 

роботи зі студентами, які навчаються за індивідуальним графіком; призначення 

відповідальних з напрямків роботи (Протокол №1 від. 26.09.2019 р.); підготовку студентів 

до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; реорганізація 

навчально-методичної комісії факультету у раду з якості вищої освіти факультету 

(Протокол №4 від. 27.11.2019 р.) та інші важливі та поточні питання. 

 

2. Освітня діяльність та інформаційне забезпечення освітнього процесу. 

2.1. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

Факультет української філології та соціальних наук у своїй діяльності керується 

законом України «Про освіту» (від 05.09.2017), законом України «Про вищу освіту» (від 

01.07.2014), іншими законами МОН України, постановами КМУ, Кодексом академічної 

доброчесності ІДГУ, Положенням про факультет, Положенням про організацію освітнього 

процесу в ІДГУ (зі змінами), Положенням про навчання за індивідуальним графіком 

студента, Положенням про кваліфікаційні роботи (зі змінами), іншими положеннями 

ІДГУ, які регулюють принципи організації навчально-виховного процесу, рейтингування 

студентів, стипендіального забезпечення тощо. 

У 2019 р. була проведена робота, спрямована на удосконалення змісту та якості 

освіти на рівні навчальних планів підготовки фахівців усіх напрямів та спеціальностей 

факультету, а також на рівні навчальних програм дисциплін, представлених у згаданих 

планах. Розроблені навчальні плани на 2018-2019 та 2019-2020 навчальні роки.  

Розроблено плани до нових освітньо-професійні програми:  

«молодший бакалавр»: 

- 081 Право, освітня програма: Право (гарант к. юр. н. ст. викл. Іскров К.М.); 

«бакалавр»: 

- 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма: Публічне управління та 

адміністрування (гарант к. н. з держ. упр. Ніколаєв В.О.); 

- 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма: Українська мова та 

література (гарант к. філ. н. доц. Топчій Л.М.); 

- 053 Психологія, освітня програма: Психологія: клінічна психологія (гарант - д. псих. н. 

проф. Макарчук Н.О.); 

«доктор філософії»: 

- 032 Історія та археологія: історія., освітня програма: Історія та археологія: історія (гарант 

- д. іст. н. проф. Циганенко Л.Ф.). 

Продовжено виконання заходів щодо наповнення та оновлення варіативної частини 

навчальних планів. Навчальні плани напрямів підготовки і спеціальностей орієнтовані на 

підвищення рівня гуманізації навчального процесу, зростання частки самостійної роботи 

студентів та на створення можливостей інтеграції студентської мобільності з іншими 

навчальними закладами України та закордоння.  

Для забезпечення адекватного та прозорого оцінювання студентів на факультеті 

здійснюється контроль якості знань у вигляді модульних контрольних робіт, ректорських 

контрольних робіт, заліків та екзаменів. Форми екзаменів – усні. На факультеті 

здійснюється вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності, що передбачає наступні заходи:  

 1) постійне здійснення моніторингу та періодичне корегування робочих навчальних 

планів; 



 2) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; 

 3) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

у тому числі для самостійної роботи студентів (за використання платформ Moodle, Google 

клас); 

 4) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації на сайті університету; 

 5) активно використовується система «антиплагіат» для підвищення рівня 

самостійної наукової роботи студентів та викладачів.  

Викладачами кафедр факультету розроблено комплекс навчально-методичного 

забезпечення освітньої складової, який включає: навчальний контент, конспекти лекцій, 

плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, питання, завдання 

для поточного та підсумкового контролю, завдання для комплексних контрольних робіт, а 

також методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять, лабораторних 

занять. Методичні рекомендації щодо виконання студентами завдань самостійної роботи 

відповідають «Положенню про організацію самостійної та індивідуально-консультативної 

роботи», затвердженому рішенням вченої ради ІДГУ протокол № 8 від 07.04.2016 р. Вони 

містять вказівки щодо вивчення окремих тем або питань, що передбачені для 

самостійного опрацювання, методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних 

навчальних завдань, список літератури та інформаційних ресурсів, необхідних для 

виконання студентами завдань самостійної роботи. 

Матеріали для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів містять 

перелік питань (завдань) та критерії оцінювання для кожного виду контролю. 

Пакет контрольних робіт, призначений для визначення залишкових знань студентів 

включає комплексні контрольні завдання, критерії оцінки, список довідкової літератури. 

Навчальним планом підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

передбачено написання курсових робіт. Загальні вимоги до етапів підготовки, змісту, 

структури, оформлення курсових робіт в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті визначені в «Положенні про курсові роботи», затвердженому рішенням 

вченої ради від 08.12.2016 р., протокол № 4. 

Навчальним планом підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх 

спеціальностей та випускних курсів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 053 

Психологія та 032 Історія та археологія передбачено написання кваліфікаційних робіт. 

Загальні вимоги до етапів підготовки, змісту, структури, оформлення курсових робіт в 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті визначені в «Положенні про 

кваліфікаційні роботи (зі змінами)», затвердженому рішенням вченої ради від 26.11.2015 

р., протокол № 4, зміни затверджені протоколом №3 від 31.10 2018 р.  

На кафедрах розроблено тематику курсових та кваліфікаційних робіт, методичні 

рекомендації, підготовлено перелік рекомендованої літератури. Тематика відрізняється 

актуальністю, висвітлює різні напрями та проблеми сучасної науки. Студентам надається 

право вільного вибору теми з запропонованого переліку. Методичні рекомендації з 

написання наукових робіт містять: вимоги до змісту, обсягу, оформлення, захисту роботи. 

Викладачами факультету здійснюється читання навчальних курсів у закордонних 

закладах вищої освіти: Метіль А.С. «Адміністративне право», Галацький університет 

«Нижній Дунай»; Дроздов В.В. «Teoriagenerala a statuluisidreptului» («Загальна теорія 

держави і права») Universitatea «Dunareade Jos» (Galati, Romania); Циганенко Л.Ф. 

Молдова, Кишинівський університет імені І. Крянге, історико-географічний факультет. 

Для вчителів міста та району викладачами факультету проведено науково-

практичний семінар «Впровадження інноваційних технологій в практику навчання 

української мови та літератури в закладах середньої освіти» (модератор – доц. 

Мельникова Р. М. ), 18.04.2019 р. 

 

2.2. Планування та виконання індивідуального плану студентів. 

Зміст підготовки бакалаврів та магістрів напрямів підготовки та спеціальностей 

факультету розкривається в освітньо-професійних програмах (ОПП), освітньо-

кваліфікаційних характеристиках (ОКХ), навчальних планах. Освітньо-професійні 

програми та освітньо-кваліфікаційні характеристики розроблені проектними групами та 

затверджені у встановленому порядку. Обсяг освітньо-професійної програми становить 



240 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 

Термін навчання студентів ОС «бакалавр» за навчальним планом складає 3 роки 10 

місяців, ОС «бакалавр» за скороченим строком навчання – 1 рік 10 місяців, ОС «магістр» - 

1 рік 4 місяці. Навчальні плани напрямів підготовки і спеціальностей та пояснювальні 

записки до них розроблені відповідно до ОПП та ОКХ підготовки фахівців. 

У навчальному плані репрезентовано перелік та обсяг нормативних та вибіркових 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 

навчальних занять, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного та 

підсумкового контролю. 

Нормативна частина програми становить 70% від загальної кількості кредитів і 

включає навчальні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної 

та природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. Вибіркова частина 

програми включає навчальні дисципліни за вибором закладу 12,5% та вибором студентів – 

17,5% від  загальної кількості кредитів. Для конкретизації планування освітнього процесу 

на кожний навчальний рік складено робочий навчальний план та графік навчального 

процесу. Кількість навчальних дисциплін у навчальному та робочому планах не 

перевищує 8 форм контролю на семестр. Аудиторне навантаження на студента на тиждень 

відповідає нормативам. 
Індивідуальний план студентів (ІПС) у другому семестрі 2017-18 н. р. формувався 

на основі робочих навчальних планів і складався з нормативної, вибіркової та практичної 

частин. З початку 2018-19 н. р. ІПС формується з АСУ. Щорічне навантаження студента 

складає 60 кредитів (по 30 кредитів на семестр). Починаючи з 2-го курсу студенти мають 

право на вибір дисциплін та/або сертифікованої програми, що складає не менше 25% 

годин від їхньої загальної кількості. Студенти, які не опанували на належному рівні ту чи 

іншу дисципліну, мають право на повторне вивчення освітнього компоненту протягом 

наступного семестру. 

 

2.3. Практична підготовка студентів і працевлаштування. 

Практична підготовка студентів здійснюється через низку практик. Кожна 

спеціальність факультету забезпечена наскрізними програмами практичної підготовки, які 

містять назви, терміни, вимоги, рекомендації щодо проходження та оформлення звітів 

усіх видів практик протягом повного терміну підготовки фахівців. 

Структура практичної підготовки ОС «бакалавр» спеціальності 053 Психологія 

складається з навчальної (ознайомча практика, навчально-психодіагностична, 

діагностико-психокорекційна) та виробничої (психологічна) практик і становить 12,5% від 

нормативної частини програми. Структура практичної підготовки ОС «магістр» 

спеціальності 053 Психологія складається з виробничої (психодіагностична) практики та 

науково-дослідної практики з підготовкою кваліфікаційної роботи і становить 23,3% від 

нормативної частини програми. 

Структура практичної підготовки ОС «бакалавр» спеціальностей 014.03 Середня 

освіта (Історія) та 032 Історія та археологія складається з навчальної (археологічна, 

музейно-архівна, етнографічна) та виробничої (педагогічна) практик і становить 12,5% від 

нормативної частини програми. Структура практичної підготовки ОС «магістр» 

спеціальностей 014.03 Середня освіта (Історія) та 032 Історія та археологія складається з 

виробничої (науково-педагогічної) практики та науково-дослідної практики з підготовкою 

кваліфікаційної роботи і становить 23,3% від нормативної частини програми. В 2019 р. 

розроблено програму практичної підготовки (ознайомча) спеціальності 081 Право. 

Структура практичної підготовки ОС «бакалавр» спеціальності 014.01 Середня 

освіта (Українська мова і література) складається з навчальної (філологічна, фольклорна, 

діалектологічна) та виробничої (педагогічна) практик і становить 12,5% від нормативної 

частини програми. Структура практичної підготовки ОС «магістр» спеціальностей 014.01 

Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія (українська мова та 

література) складається з виробничої (науково-педагогічної) практики та науково-

дослідної практики з підготовкою кваліфікаційної роботи і становить 23,3% від 

нормативної частини програми. 

Факультет має 52 бази практик. Як правило, це заклади освіти, реабілітаційні і 

соціальні служби, центри, державні установи, архіви, музеї тощо. З усіма базами практик 



підписані договори. Керівниками практик є провідні фахівці кафедр (проф. 

Колесников А. О., проф. Райбедюк Г. Б., доценти Гончарова Н. О., Мазоха І. С., 

Мельникова Р. М., Погорєлова А. Д., викладачі Жоха С. П., Прокоф’єва Л. О. та ін.). Всі 

студенти та магістранти спеціальностей успішно здійснили проходження практик. 

В результаті успішного проходження практик такі студенти як:  Винограденко М. 

працює на посаді психолога  в ЗОШ № 2 ( м. Ізмаїл);  Подолінчук Т. працює психологом у 

ЗОШ № 10 (м. Ізмаїл); Марінова О. працює психологом у дошкільному навчальному 

закладі «Play school»  (м. Одеса); Георгіца С. працює психологом у комунальному 

дошкільному навчальному закладі «Золотий ключик» (м. Ізмаїл); Фурніка О. працює 

психологом у дошкільному навчальному закладі № 85 (м. Одеса). Випускники факультету, 

в цілому, працевлаштовуються відповідно спеціальності (склад таких випускників 

становить біля 75%). 

 

2.4. Дотримання мовного законодавства на факультеті. 

 Навчально-виховний процес, наукова діяльність, діловодство та спілкування 

здійснюється виключно українською мовою. 

 

3. Формування контингенту студентів. 

3.1. Вступна кампанія (в т. ч. виконання державного замовлення). 

Заходи щодо формування контингенту студентів здійснюється відповідно до 

правил прийому до Ізмаїльського державного гуманітарного університету та в межах 

ліцензійного обсягу. Під час вступної кампанії 2019 р. державне замовлення було 

виконано на 95%. 

 

3.2. Профорієнтаційна робота на факультеті. 

Одним з найважливіших напрямків роботи на факультеті є профорієнтаційна 

діяльність. Викладачі та студентське самоврядування ведуть активну профорієнтаційну 

роботу серед випускників шкіл міста та області. Розроблені інформаційно-аналітичні 

профорієнтаційні матеріали, які у паперовому та електронному носіях 

розповсюджуються серед абітурієнтів, створені профорієнтаційні сторінки кафедр. 

Також на факультеті діє робоча профорієнтаційна група у складі: Проданова О.М. 

(голова), Метіль А.С., Єрич Т.Г., Мельникова Р.М., які скеровують та здійснюють 

профорієнтаційну роботу протягом року. Проводяться зустрічі  абітурієнтів з 

викладачами у школах міста і району. Профорієнтаційна інформація систематично 

висвітлювалася в соціальних мережах, на офіційному сайті університету (див. сайт), в 

місцевих засобах масової інформації (Інформаційний портал міста Ізмаїл, газета «Кур’єр 

тижня», Вечірній Ізмаїл ) та в новинах ізмаїльського телебачення (програма 700 секунд). 

Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл є обов’язковою вимогою 

до студентів, які здійснюють практику у школах міста та області.  

 

3.3. Випуск фахівців і виконання державного замовлення (в т.ч. підсумкова 

атестація випускників). 

Підсумкова атестація бакалаврів з напрямів підготовки факультету передбачена у 

навчальному плані у восьмому семестрі. Для отримання освітнього ступеня «бакалавр» 

встановлено такі форми підсумкової атестації: кваліфікаційний екзамен за фахом 

(психологія); комплексний екзамен з педагогіки та психології; «Історія та методика її 

навчання», «Правознавство та методика його навчання»; «Українська мова і література та 

методики їх навчання», «Світова література та методика її навчання», «Редагування 

освітніх видань», «Англійська мова та методика її навчання». 

Підсумкова атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази 

у вигляді атестаційних екзаменів з навчальних дисциплін. Згідно з інструкцією щодо 

проведення атестаційних екзаменів випусковими кафедрами складено білети, які 

включають ключові питання дисциплін. Питання екзаменаційних білетів у повній мірі 

узгоджуються з навчальними програмами курсів.  

Для спеціальностей 053 Психологія та 032 Історія та археологія передбачено 

написання бакалаврських кваліфікаційних робіт. 



У червні 2019 р. на факультеті працювало 3 Екзаменаційні комісії з підсумкової 

атестації ОС «бакалавр»: з психології – під керівництвом проф. Макарчук Н.О., з історії – 

під керівництвом проф. Циганенко Л.Ф., з української мови і літератури – під 

керівництвом доц. Колесникова А.О.  

У лютому 2019 р. на факультеті працювало 3 Екзаменаційні комісії з підсумкової 

атестації ОС «магістр»: з історії – під керівництвом проф. Циганенко Л.Ф., з української 

мови і літератури – під керівництвом проф. Колесникова А.О., з психології – під 

керівництвом проф. Макарчук Н.О.  

 

№ Назва спеціальності 

Бакалаври Магістри 

Якість знань % Якість знань % 

2018 2019 2018 2019 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

1 053 Психологія 80 - 100 - 100 100 60 100 

2. 014 Середня освіта,  

 
- 78 75 84 100 - 88 - 

3. 035 Філологія, спеціалізації - - - - 100 - 83 - 

4. 6.020303 Філологія* зі 

спеціалізацією Філологія 

(українська)*.  

Редагування освітніх видань 

90 77 - 88 - - - - 

5. 6.020303 Філологія* зі 

спеціалізацією Філологія 

(українська, англійська)*;  

90 - 100 - - - - - 

6. 6.020303 Філологія* 

спеціалізація: Філологія 

(російська, українська)* 

- - - - - - - - 

7. 6.020303 Філологія 

спеціалізація: Філологія 

(українська, англійська) 

79 - - - - - - - 

8. 6.020303 Філологія* зі 

спеціалізацією Філологія 

(українська)*.  

Видавнича справа та  

редагування 

- - 100 - - - - - 

9. 6.020302 Історія* 83 73 83 33 - - - - 

10 014 Середня освіта (Історія) - 40 - - 75 100 - - 

11 032 Історія та археологія - - - - 33 - - - 

 

Усі випускники успішно склали підсумкову атестацію. Абсолютна успішність 

склала 100%, якість знань у порівнянні з 2018 р. з більшості спеціальностей в основному 

зросла. 

У 2019 році по кафедрі української мови і літератури ІДГУ в межах наукового 

проекту «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі 

безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (керівник проф. Гриценко 

П.Ю., відповідальний виконавець: проф. Колесников А.О.) захищено 3 магістерські 

дослідження – Бошкової О. І. «Інтегральне і специфічне в обрядовості українців і болгар 

Південної Бессарабії» (керівник – доц. Делюсто М.С.), Ропотин О. Б. «Динаміка 

бойківського діалектного типу української мови в іншодіалектному середовищі» (керівник 

– проф. Колесников А.О.), Проданової Л. Г. «Граматична репрезентація семантики 

кількості в сучасній українській мові» (керівник – доц. Делюсто М.С.). 

В ключі кафедральної теми «Історія України і країн Центральної Європи крізь 

призму пограниччя: час, простір, соціум» (науковий керівник – проф. Циганенко Л.Ф.), по 

кафедрі української і всесвітньої історії, на «відмінно» були захищені магістерські роботи: 



Ушакова Н.А. «Фортеця Кілія як важливий стратегічний пункт Північного 

Причорномор’я» (керівник – доц. Церковна В.Г.), Крюченкова Н.О. «Культурне життя 

міст Ізмаїльської області УРСР у 1944-1954 рр.» (керівник – доц. Дроздов В.В.). В рамках 

діяльності Центру усної історії ІДГУ (керівник – доц. Гончарова Н.О.) були виконані 

кваліфікаційні роботи Гульченко А.С. «Усноісторичні дослідження як інструментарій для 

розвитку критичного мислення студентів» (керівник – доц. Гончарова Н.О.) та Тимофєєвої 

К.І. «Повсякденне життя українців і молдаван» (керівник – проф. Циганенко Л.Ф.).  

Відповідно до актуальних викликів сучасної психологічної науки України, по 

кафедрі загальної та практичної психології були захищені роботи: Бондар Л.М. 

«Індивідуально-психологічні особливості психічного здоров’я військовослужбовців» 

(керівник – доц. Мазоха І.С.); Воробйов Я.А. «Способи психологічного захисту від 

вербальної маніпуляції». 

 

3.4. Переведення, відрахування та поновлення студентів. 

На факультеті навчається всього 334 особи (станом на 25 листопада 2019 р.), з них: 

207 студентів денної форми навчання, 127 – заочної форми навчання. У порівнянні з 

минулим, 2018-19 н. р., кількість студентів на денній формі навчання збільшилась на 13, 

на заочній формі на 44 особи. Суттєве збільшення контингенту студентів пов’язано з 

активізацією профорієнтаційної роботи  на факультеті; відкриттям нових спеціальностей. 

 

В розрізі наборів ситуація з контингентом виглядає наступним чином: 

 
Рік 

вступу 

Денна 

всього 

зарах 

в т.ч. мол. бакал. в т.ч. бакалавр в т.ч. магістр 

всього бюдж конт всього бюдж конт всього бюдж конт 

2018  64 - - - 35 21 14 29 23 6 

2019  77 - - - 53 25 28 24 13 11 

 

Рік 

вступу 

Заочна 

всього 

зарах 

в т.ч. мол. бакал. в т.ч. бакалавр в т.ч. магістр 

всього бюдж конт всього бюдж конт всього бюдж конт 

2018  28 - - - 24 13 11 4 - 4 

2019  75 - - - 58 7 51 17 - 17 

 

Прослідковується збільшення набору студентів на денну форму навчання на 13 осіб, на 

заочну на 47 осіб. 

 

За перший семестр 2019-2020 н. р. з факультету були відраховані:  

ОС «бакалавр»: 3 «за власним бажанням», 3 «за академічну неуспішність»; 

ОС «магістр»: 1«за власним бажанням». 

 

Загальна таблиця контингенту студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми 

навчання: 
спец заг. кіл-сть 

студентів 

прийом відрахування переведення випуск 

Спеціальність/ напрям 

підготовки 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018р

ік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

053 Психологія 53 52 10 4 - 5 - - 11 24 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

43 42 14 13 - 8 - 1 - 10 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

31 30 13 11 2 5 2 - 4 9 

032 Історія та археологія 10 10 3 2 - 1 - - - - 

081 Право 14 6 8 6 - -  - - - 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

1 - 1 - - - - - - - 

035 Філологія - - - - - 1 - - 5 3 

Усього: 154 140 49 36 2 20 2 1 19 46 



 

Загальна таблиця контингенту студентів освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми 

навчання: 
спец заг. кіл-сть 

студентів 

прийом відрахування переведення випуск 

Спеціальність/ напрям 

підготовки 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018рік 2019 

 рік 

2018 

рік 

053 Психологія 17 2 16 1 - - - - - - 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

22 30 9 10 - - - - 6 14 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

20 15 6 9 1 - - - 4 10 

081 Право 12 4 2 4  - - - - - 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

5 - 5 - - - - - - - 

035 Філологія (Українська 

мова та література) 

- - - - - - - - 8 - 

Усього: 76 51 38 24 1 - - - 18 24 

 

Загальна таблиця контингенту студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми 

навчання: 
спец заг. кіл-сть 

студентів 

прийом відрахування переведення випуск 

Спеціальність/ напрям 

підготовки 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

053 Психологія 15 12 8 7 - 1 - - - - 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

16 14 8 9 - - - - 6 6 

035 Філологія (Українська 

мова та література) 

7 11 4 4 - 2 - - 5 5 

032 Історія та археологія 3 7 - 3 - - - - 3 3 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

12 10 5 6 - 1 - 1 4 4 

Усього: 53 54 25 29 - 4 - 1 18 18 

 

Загальна таблиця контингенту студентів освітнього ступеня «магістр» заочної форми 

навчання: 

 
спец заг. кіл-сть 

студентів 

прийом відрахування переведення випуск 

Спеціальність/ напрям 

підготовки 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018 

рік 

2019 

 рік 

2018рік 2019 

 рік 

2018 

рік 

053 Психологія 17 24 14 3 - 3 - - - - 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

- - - -  - - - - - 

035 Філологія (Українська 

мова та література) 

- - - - - - - - - - 

032 Історія та археологія - - - - - - - - 2 2 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

4 8 3 1 - - - - 9 9 

Усього: 51 32  4 - 3 - - 11 11 

 

У 2019 р. кількість виданих дипломів про закінчення Університету (ОС «бакалавр», 

«магістр») у розрізі спеціальностей з урахуванням дипломів з відзнакою виглядає 

наступним чином: 

№ Назва спеціальності 

Бакалаври 

Всього З відзнакою 

2019 2019 

1 Практична психологія 

11 
2 



2 СО: українська мова і 

література 2 
- 

3 Історія* 4 1 

4 Філологія* 5 2 

Всього по факультету 
22 4 

 

№ Назва спеціальності 

Магістр 

Всього З відзнакою 

2019 2019 

1 Психологія 
5 2 

2 СО: українська мова і 

література 
5 1 

3 СО: Історія 4 1 

4 Філологія 6 1 

5 Історія та археологія 4 1 

Всього по факультету 24 6 

Частка студентів, що отримали диплом з відзнакою серед випускників ОС 

«бакалавр» становить – 18%; серед випускників ОС «магістр» – 25%. 

 

4. Кадрова політика факультету. 

 

4.1. Кадрове забезпечення освітнього процесу та нормування робочого часу 

викладачів. 

У складі ФУФСН у 2019 р. працювало 3 кафедри: української мови і літератури (завідувач 

- д. філол. н., доц. Колесников А.О.), української і всесвітньої історії та культури 

(завідувач - к. і. н., доц. Церковна В. Г.) та загальної і практичної психології (в. о. 

завідувача – викл. Прокоф’єва Л. О., з листопада 2019 р. доц. Запорощенко О.В.). 

 Кафедра української мови і літератури складається з 11 осіб (1 - доктора наук, 

доцента (Колесников А. О.), 1 - кандидата наук, професора (Райбедюк Г. Б.), 8 - кандидати 

наук, доценти (Циганок І. Б., Погорєлова А. Д., Топчій Л. М., Фоміна Л. Г., Делюсто М. 

С., Мельникова Р. М., Соколова А. В., Томчук О.Ф.), 1 - кандидат наук, ст. викладач 

(Романюк І. В.). Частка викладачів з науковим званням та ступенем складає 100 %. У 

порівнянні з 2018 р. кількісний склад не змінився. Навчальне навантаження за 2018-19 н. 

р. виконано у повному обсязі. 

 Кафедра української і всесвітньої історії та культури складається у 2019 р. 

нараховувала 21 особу: 2 - доктори наук, професори (Кічук Я. В., Циганенко Л. Ф.), 12 - 

кандидати наук, доценти (Чорна Л.В., Церковна В.Г., Дроздов В.В., Гончарова Н.О., 

Дізанова А.В., Запорожченко О.В., Морошан Н.В., Метіль А.С., Татаринов І.Є., Плахіна 

І.В., Майданевич С.Б., Долголенко І.А.), 1 - кандидати наук, ст. викладач (Єрич Т. Г.), 1 - 

кандидат наук, викладач (Іскров К.М.), 5 - викладачів (Садова С. О., Градинар Г.І., 

Михайлов О. І., Іванова О.О., Берестецька О.П.). Частка викладачів з науковим званням та 

(або) ступенем складає 76 %. У порівнянні з 2018 р. кількісний склад збільшився на 1 

особу. Навчальне навантаження за 2018-19 н. р. виконано у повному обсязі. 

 Кафедра загальної і практичної психології складається з 15 осіб, з них 8 штатних 

співробітників: 1 - доктора наук, професора (Макарчук Н. О.), 3 - кандидатів наук, 

доцентів (Мазоха І. С., Васильєва О. А., Кічук А. В.), 4 - викладачів (Прокоф'єва Л. О., 

Жоха С. П., Проданова О. М., Пономарьова В.Л.). 7 сумісників: 2 - кандидатів наук, 

доцентів (Запорожченко О.В., Радкіна В.Ф.),  5 - викладачів (Уманець Т.М., Свищ Н.М., 

Садова С.О., Ільїн О.І., Жембровська В.М.). Кількість викладачів кафедри збільшилась на 

10 осіб. Частка викладачів з науковим званням та ступенем складає 40 %. Навчальне 

навантаження за 2018-19 н. р. виконано у повному обсязі. 

 

 к-ра укр. мови і літератури к-ра укр. і всесв. історії та 

культури 
К-ра загальної і практичної 

психології 

 2019 рік 2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік 2018 рік 

Загальна к-сть 11 11 21 20 15 5 



викладачів 

К-сть докт. наук, 

професорів 

2 2 2 2 1 1 

К-сть канд. наук, 

доцентів 

8 8 14 15 5 2 

К-сть викладачів 

(без наукових 

ступеня та звання) 

- - 5 3 9 2 

 

4.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації та підвищення кваліфікації. 

У 2019 р. в аспірантурі при кафедрі української і всесвітньої історії та культури 

навчалися 6 аспірантів (Ільїн О., Дакі М., Захарова О., Градинар Г., Акчебаш А., 

Дерментлі О.). 

Доцент кафедри загальної та практичної психології Кічук А. В. з 2018 р. навчається 

в докторантурі, у жовтні 2019 р. викладач Проданова О.М. вступила у аспірантуру. 

Відповідно до плану підвищення кваліфікації викладачі факультету здійснили 

підвищення кваліфікації (всього 12 викладачів). 

Закордоном: 

доц.Татаринов І.Є. м. Софія, Болгарія, Софійський університет «Св. Климент 

Охридський»; 

доц. Чорна Л.В. м. Галац, Румунія, університет «DunăreadeJos»; 

проф. Циганенко Л.Ф. м. Галац, Румунія, університет «DunăreadeJos»; 

доц. Дроздов В.В. м. Брно, Чеська Республіка, Університет Т. Гарика Масарика; 

В Україні: 

доц.Татаринов І.Є. ІДГУ (Організація дистанційного навчання за допомогою 

середовища Moodle); 

проф. Райбедюк Г.Б. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка (довідка від 07.05.2019 №18/19);  

доц. Погорєлова А.Д. Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія 

Сковороди (довідка №187 від 04.03.2019 р.); 

викл. Садова С.О. ІДГУ (Організація дистанційного навчання за допомогою 

середовища Moodle); 

викл. Прокоф'єва Л.О. Український науково-методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи; ІДГУ (Організація дистанційного навчання за допомогою 

середовища Moodle);  

викл. Жоха С.П. Український науково-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи; 

доц. Васильєва О.А. Український науково-методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи; 

викл. Проданова О.М. ІДГУ (Організація дистанційного навчання за 

допомогою середовища Moodle); Український науково-методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи; 

доц. Запорожченко О.В.  ІДГУ (Організація дистанційного навчання за 

допомогою середовища Moodle). 

 

5. Ефективність науково-дослідної діяльності. 

 

5.1. Основні результати наукової діяльності у 2019 р. 

Основними напрямками наукової роботи професорсько-викладацького складу 

кафедр факультету є: 

 Участь у державних та міжнародних проектах 

 Колектив науковців кафедри української мови та літератури у 2019 р. завершив 

роботу з підготовкою звіту над проектом «Опис і картографування межиріччя Дністра і 

Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та 

діалектів (НДР № 0116U004158), працює над науковим проектом, зорієнтованим на 

вивчення регіональних проблем у річищі літературознавства: «Регіональна література і 

живопис етнічних груп Українського Подунав’я як засіб формування колективної 



ідентичності локального соціуму» НДР (0119U100996), бере участь у цьогорічному 

конкурсі наукових проектів Міністерства освіти і науки України з роботою 

«Удержавлення української мови як засобу міжнаціонального спілкування в полімовному 

й полідіалектному межиріччі Дністра і Дунаю» (проф. Колесников А. О., доц. 

Делюсто М. С., к. філол.н., ст. викл. Романюк І. В.) 

 У 2019 р. викладачі кафедри української і всесвітньої історії працювали над 

міжнародним проектом "Україна і Молдова: спільна історична пам'ять, уроки та 

перспективи" - кафедра української і всесвітньої історії та культури, науковий 

співкерівник від ІДГУ проф. Циганенко Л. Ф.Держреєстраційний номер – 0117U001619. 

Друком вийшла українсько-молдовська енциклопедія «Вони змінили історію» (Ізмаїл: 

СМИЛ, 2019.), авторами якої стали співробітники кафедри української і всесвітньої історії 

та культури.  

 

 Організація та проведення на базі ІДГУ масштабних науково-практичних 

конференцій 
 Робочою групою факультету було організовано і проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію «Україна-Греція: історичні рефлексії» – 15 березня 2019 р. - 

кафедра української і всесвітньої історії та культури. 

  

 Розробка колективних кафедральних тем та оприлюднення їхніх результатів у 

монографіях, наукометричних виданнях, вітчизняних фахових виданнях тощо. 
 У 2019 р. кафедри факультету розробляли колективні теми: 

 - «Історія України і країн Центральної Європи крізь призму пограниччя: час, 

простір, соціум» (Держреєстраційний номер – 0117U005423, науковий керівник – д.іст. н., 

проф. Циганенко Л.Ф.; виконавці: науковці кафедри української і всесвітньої  історії та 

культури. української і всесвітньої історії та культури); 

 - «Особливості етнічної ідентичності та толерантності молоді Подунав’я» 

(Держреєстраційний номер – 0118U004426, науковий керівник – к.псих.н., доц. Мазоха 

І.С.; виконавці: науковці кафедри загальної та практичної психології); 

 - «Сучасні підходи до інтерпретації художнього тексту: літературознавчі та 

методичні аспекти» (Держреєстраційний номер – 0118U004229, науковий керівник – 

к.філол.н., проф. Райбедюк Г.Б.; виконавці: науковці кафедри української мови і 

літератури). 

 

  Захист дисертацій 
 

 Кічук Я.В. виступив науковим керівником Галущак І.Є. Теорія і технології 

формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної 

університетської освіти. 11.01. 2019 р. в спеціалізованій вченій раді Д 41.053.01 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). 

 Циганенко Л.Ф. виступила науковим керівником Ісса Т. В. «Благодійна діяльність 

дворянства Київської губернії під час Першої світової війни», спеціальністі 07.00.01 – 

історія України, рада К 26.133.02 Київського університету імені Бориса Грінченка 

10.01.2018. Морошан Н.В., «Благодіна діяльність бессарабських дворян під час 

військових конфліктів середини XIX- початку XX ст.» спеціальність 07.00.01 історія 

України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» 22.03.2019 р. 

 

 Видання наукової літератури 

 1. Документи та матеріали до історії греків Південної Бессарабії // Серія: Історико-

культурна спадщина Південної Бессарабії. Вип. 1 / Упорядники Л. Циганенко, В. Дроздов, 

Л. Чорна. – Ізмаїл, Ірбіс, 2019. – 140 с.  

 2. Документи та матеріали до історії болгар Південної Бессарабії. Серія: Історико-

культурна спадщина Південної Бессарабії. Вип. 1. / Упорядники Л. Циганенко, В. 

Дроздов, С. Майданевич, Н. Морошан. Ірбіс: Ізмаїл, 2019. 192 с. 



 3. Колективної монографії (за кордоном)  - «Вони змінили історію (125 вихідців із 

Південної Бессарабії)». Енциклопедичний словник. Наукове видання виконане в рамках 

реалізації міждержавного науково-дослідного проекту «Україна-Молдова: спільна 

історична пам’ять, уроки та перспективи» // Під ред.: Л. Циганенко, С. Мустяце. – Ізмаїл-

Кишинеу, 2019. – 281 с. (Чорна Л.В., Дроздов В.В., Церковна В.Г., Гончарова Н.О., 

Дізанова А.В.). 

  

 Участь викладачів кафедр у конференціях 
 Протягом 2019 р. викладачі кафедр брали активну участь у низці Міжнародних, 

Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій: ХІІ всеукраїнська 

науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і 

навчання», 18-28 березня 2019 року, м. Київ. Національна академія педагогічних наук, 

інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Агресія Росії проти України: 

воєнно-політичні, соціально-психологічні та інформаційні виміри, круглий стіл, 

20.03.2019, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький університет; Всеукраїнська науково-

практична конференція «Інновації в науково-педагогічній та інформаційній діяльності» 

(11-12 квітня 2019), Ізмаїл, ІДГУ; Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Україна-Греція: історичні рефлексії», Ізмаїл, 15.03.2019; «Первая 

мировая война в истории юга Бессарабии», Молдова, Комрат, 2019, ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку 

суспільства», Київ, 2019; Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки, 

полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і перспективи для України» 16-17 

травня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький (Україна); Отчетна научно-практическа 

конференция  с международно участие: «Актуални проблеми на науката и образованието» 

посветена на Деня на славянобългарската писменост и култура. Республика Молдова, 

Тараклия, 28 май 2019 г. 

  

 Рецензії на видання, відгуки на автореферати, опонування дисертацій 
У цьому році викладачі кафедр традиційно продовжували цю роботу. Рецензії на різного 

роду видання надали та опублікували: 

 Циганенко Л.Ф. 

- авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» («доктор 

наук»): 

 Левченко Інна Миколаївна «Природничі та медичні товариства на теренах України 

в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: наукові, просвітницькі та світоглядні засади 

діяльності», 07.00.07 – історія науки й техніки; 

 Скороход Ольга Володимирівна «Економічна політика російського уряду на Півдні 

України у дореформений період: історіографія», 07.00.06. – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 

 Кашперський Володимир Євгенович «Академік УААН Г.О. Богданов (1930-2009 

рр.): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-економічних 

змін другої половини ХХ - початку ХХІ ст.» 07.00.07 – історія науки й техніки; 

 Лазуренко Олена Григорівна  «Тoвaриські суди Укрaїнської РСР в умовах 

лiберaлiзaцiї (1958 – 1964 рр.)», 07.00.01 – історія України, 

- монографій: 

 Караиванов Никола. Приносите на велики и видни украинци за развитието на 

българската история и фолклористика, езикознание и литература от 30-те години на ХІХ 

в. до втората половина на ХХ в. 

 Тодоров В.І. Етногеографічні системи: теорія, методологія, методика. 

В. Дроздов 

 відгук на автореферат дисертації Білая Юрія Вікторовича «Державоохоронні 

структури урядів А. Денікіна та П. Врангеля на півдні України (1918-1920 рр.)» на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія 

України. 

 Участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента здобувача 

наукового ступеня «доктор філософії» («доктор наук»). 

 Циганенко Л.Ф. 



 Левицький Віталій Орестович «Розвиток легкої промисловості в українських 

губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.», дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора історичних наук,   07.00.01 – історія України, 

спеціалізована вчена рада  Д 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічному 

університеті імені В. Гнатюка, 05.06.2019 р. 

  

Фаховий супровід наукових статей у фахових виданнях: 

 Циганенко Л.Ф. 

-Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник 

наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 40. – 10 статей  

-Вони змінили історію (125 вихідців із Південної Бессарабії). Енциклопедичний науковий 

словник, Одеса: Атлант, 2019. - 280 с. 

 

 

 

Загалом кількість наукових публікацій на факультетів протягом 2019 р. зросла, в 

порівнянні з 2018 р.: 

 

 к-ра укр. мови і літератури к-ра укр. і всесв. історії та 

культури 

К-ра загальної і практичної 

психології 

 2019 рік 2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік 2018 рік 
Наукові публікації у 

виданнях, включених 

до наукових баз Scopus 

та WebofScience 

 

- 

 

- 

 

- 
 

4 

 

2 

 

- 

Наукові публікації у 

виданнях, включених 

до наукових баз 

CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus та інші  

8 3 1 2 - 2 

Наукові публікації у 

закордонних виданнях 
8 3 3 1 5 2 

Наукові публікації у 

фахових виданнях 
12 8 20 7 7 6 

Наукові публікації 

апробаційного 

характеру 

7 2 13 9 15 6 

Участь у міжнародних 

конференціях 
20 19 30 35 30 9 

Участь у 

всеукраїнських 

конференціях 

9 7 28 10 10 3 

Монографії 1 2 3 3 - - 

 

5.2. Міжнародна діяльність. 

Викладачі факультету у 2019 р. здійснювали плідну міжнародну наукову діяльність 

через різноманітні форми співробітництва: 

 - викладачі кафедри української і всесвітньої історії працювали над міжнародним 

проектом «Україна і Молдова: спільна історична пам'ять, уроки та перспективи» – 

кафедра української і всесвітньої історії та культури, науковий співкерівник від ІДГУ 

проф. Циганенко Л. Ф. Держреєстраційний номер – 0117U001619. Друком вийшла 

українсько-молдовська енциклопедія «Вони змінили історію» (Ізмаїл: СМИЛ, 2019.), 

авторами якої стали співробітники кафедри української і всесвітньої історії та культури.  

- стажування викладачів за кордоном: доц. Дроздов В.В. в м. Брно, Чеська 

Республіка, Університет Т. Гарика Масарика, доц. Татаринов І.Є в м. Софія, Болгарія, 

Софійський університет «Св. Климент Охридський»; проф. Циганенко Л.Ф., 



доц. Чорна Л.В. проходили стажування в Галацькому університеті  «DunereadeJos» 

(Румунія); 

- робочою групою факультету було організовано і проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію «Україна-Греція: історичні рефлексії» – 15 березня 2019 р.; 

- група студентів факультету, яку очолив доц. Татаринов І.Є., у липні 2019 р. 

долучилась до міжнародних археологічних експедицій на території Молдови (розкопки 

фортеці Сорока, м. Сороки, керівник – проф. Мустяце С.) та Румунії (фортеця Ібіда, 

с. Слава Русса, керівники – проф. Якоб М., проф. Парасків Д.). 

- в контексті міжнародної діяльності університету зусиллями науково-

педагогічного складу кафедри налагоджено міжнародні зв’язки переважно на рівні участі 

в наукових конференціях, симпозіумах, що відбувалися у 2019 році у таких країнах: 

Румунія, Грузія, Молдова, Болгарія. 

 

5.3. Науково-дослідна діяльність студентів факультету. 

Наукові студентські уподобання та пошуки реалізуються у роботі декількох 

наукових гуртків та проблемних груп, які регулярно працювали у 2019 р.: «Українська 

мова в лінгвально неоднорідних регіонах України» (керівник - Делюсто М. С.); «Фольклор 

у просторі і часі» (керівник – Соколова А. В.); «Теоретичні й методологічні проблеми 

сучасного літературознавства» (керівник - Райбедюк Г. Б.); « Булінг як соціально-

психологічна проблема сьогодення» (керівник - Проданова О.М.); «Актуальні проблеми 

психології» (керівник - Жоха С.П.); «Корекційно-розвиваюча робота в практичній 

психології» (керівник - Васильєва О.А.) ; «Німецькі колонії Півдня Одеської області: 

історія, культура, господарство» (наук. керівник: доц. Татаринов І.Є.); «Слідами 

стародавніх поселень: Сміл, Сніл, Ізмаїл» (наук. керівник: викл. Акчебаш А.В.); «Clio`s 

heirs» (наук. керівник: викл. Градинар Г.І.); «Правова дійсність сучасної української 

держави»(наук. керівник: доц. Метіль А.С.); «Методика навчання історії: інноваційні 

моделі» (наук. керівник: ст. викл. Єрич Т.Г.); «Історія Південної Бессарабії ХХ ст. 

голосами скалічених доль» наук. керівник: доц. Морошан Н. В.); «Етнічна історія 

України, українських земель та регіонів» (керівник – Дізанова А. В.). 

Викладачі усіх трьох кафедр відзначилися активною підготовкою студентських та 

магістрантських робіт до традиційних університетських конференцій, «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук» 

(листопад 2019 р.). 

Студенти факультету у 2018 р. взяли активну участь у Міжнародних і 

Всеукраїнських конференціях, за результатами яких були підготовлені публікації. 

Найкращі результати участі студентів у науковій роботі: 

Коваль М. – диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

науковихробіт пам’яті професора Віталія Кейса (Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили); 

Усатенко І. – диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

науковихробіт з галузей знань і спеціальностей (Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини). 

 

6. Виховна робота та культурна діяльність. 

 

6.1. Організація виховної та культурної діяльності зі студентами. 

 У 2019 н.р. кафедра української мови і літератури організувала і провела такі 

виховні  заходи: 

 На відзначення 205-річниці від Дня народження Кобзаря: 

- Разом з представниками влади, міською громадою, освітянами, мешканцями і гостями 

міста покладанням квітів пам’ять Кобзаря вшанували завідувач кафедри української мови 

і літератури – проф. Колесников А. О, викладачі кафедри української мови і літератури: 

проф. Райбедюк Г. Б., доц. Мельникова Р. М. доц. Соколова А. В., доц. Делюсто М. С., 

студенти-філологи 1-4 курсів факультету української філології та соціальних наук. 

 На відзначення Дня Перемоги 



- Організація загальноуніверситетського заходу – поїздка до м. Рені, привітання ветерана 

Другої світової війни, члена кафедри О. А. Зарудняка (проф. Колесников А.О., доц. 

Делюсто М. С.) 

 З нагоди Дня української писемності та мови: 

- Творча зустріч із науковцями провідних вишів України (7 листопада 2019 року) : д. пед. 

н., проф., завідувач кафедри української мови Київського університету ім. Б. Грінченка С. 

О. Караман, д. філол. н., проф., завідувач кафедри української літератури і 

компаративістики Київського університету ім. Б. Грінченка О. О. Бровко., д. пед. н., 

професор кафедри української мови Криворізького державного педагогічного 

університету З. П. Бакум, д. пед. н., професор кафедри світової літератури та методик 

викладання філологічних дисциплін Житомирського державного університету ім. І. 

Франка О. А. Кучерук, к. пед. н., доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова М. М. Барахтян, к. 

філол. н., доцент кафедри української літератури і компаративістики Київського 

університету ім. Б. Грінченка О. Д. Сінченко. 

- Участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності (8 листопада 2019 року; 

студенти-філологи 1-4 курсів). 

- Акція «Подаруй бібліотеці книгу сучасного українського автора (науковця, 

письменника) (проф. Райбедюк Г.Б., бібліотека ІДГУ). 

- Літературні читання у Придунайській філії МАУПу (доц. Томчук О. Ф.). 

- Мовний квест у ЗОШ №10 (доц. Мельникова Р. М.). 

- Літературний нон-стоп «Територія українського слова в поезії митців Придунав’я» 

(проф. Райбедюк Г.Б., доц. Соколова А. В., доц. Фоміна Л. Г., доц. Погорєлова А. Д., 

магістранти 1-2 курсів). 

 

 Кафедрою української та всесвітньої історії в 2019 р. проведено: 

-День першого офіційного Державного герба України , 25 лютого 2019 р.

 (Гончарова Н.О., Кулепестіна В.); 

- Всесвітній день рідкісних захворювань, 28 лютого2019 р. (Гончарова Н.О., 

Недбай С.); 

- День «Нуль дискримінації», 1 березня 2019 р.  (Гончарова Н.О., Усов С.); 

- «Видатні українські жінки» (до Міжнародного жіночого дня) 8 березня 2019 р., 

(Гончарова Н.О., Кравченко Х., Завгородня Г.); 

- День українського добровольця , 14 березня 2019 р. (Гончарова Н.О., Семенов М.); 

- «Здобутки та прорахунки УЦР в державотворчому процесі» (до річниці створення 

Української центральної ради»), 17 березня 2019 р. (Гончарова Н.О., Михайліченко А.) 

- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації,  21 березня 2019 р., 

(Гончарова Н.О., Чебан П.); 

- «Екопарк Картал – перлина в озерних плавнях» (до Всесвітнього дня водних ресурсів), 

21 березня 2019 р. (Гончарова Н.О., Варсан-Карапаскал В.); 

- Круглий стіл «Актуальні питання становлення та розвитку України як правової держави 

сучасності», 8 жовтня 2019 р. (Метіль А.С.); 

- Круглий стіл  «Історія козацтва та його роль у українському державотворенні» , 28 

жовтня 2019 р. (Акчебаш  А.В.); 

- Круглий стіл «Війна стала їхньою долею…»,  1 листопада 2019 р. (Гончарова Н.О.); 

- Круглий стіл «Країна до сьомого коліна», 7 листопада 2019 р. (Єрич Т.Г.) 

- Семінар практикум «Досліджуючи родовід», 12 листопада 2019 р. (Єрич Т.Г.) 

Організація виховної та культурної діяльності зі студентами 

 Кафедрою загальної та практичної психології в 2019 р. проведено: 

- Психологічна гра « Мафія» для студентів, 17.03.2019 р.; 

- Відвідування виставки «Символ твоєї свободи.100 років державному гербу України», 18. 

04.2019 р.; 

- Захід, присвячений памʼяті великого діяча української культури Т.Г.Шевченка ( музей 

О.В. Суворова), 20.03.2019 р.; 

- Відвідування мітингу та покладання квітів до памʼятника Невідомому солдату, з нагоди 

річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, 28.10.2019 р. 

 



6.2. Координація роботи студентського самоврядування. 

 На факультеті функціонує студентське самоврядування у складі голови 

студентської ради (у другому півріччі 2018-19 н., р. головою була Литвинова М.А., з 

вересня 2019 р. – Білоган Т.Ф.), заступника голови (Стратієнко Д. А.), керівника 

культмасового сектору (Денисова Я. В.), керівника спортивного сектору (Нейчев Б. І.), 

керівника господарського сектору (Гараба А.), керівника навчального сектору (Дарчук Д. 

О.), керівника інформсектору (Гажа Т.), секретаря (Генова О.). Студентська рада 

факультету здійснювала свою діяльність відповідно з Планом роботи факультету, 

регулярно заслуховуючи важливі питання на своїх засіданнях. У жовтні студентська рада 

підготувала і провела Посвяту у студенти І-го курсу.  

Постійно підвищується роль студентського самоврядування в системі організації 

навчально-виховної роботи студентів. На факультеті склалася і діє цілеспрямована і 

ефективна система виховної роботи з формування і розвитку творчого потенціалу 

студентів, що сприяє підвищенню рівня свідомості, духовності, громадянської позиції і 

культури молоді. Пріоритетними напрямами виховної роботи є: національно-патріотична, 

морально-духовна, креативно-інтелектуальна. Студентське самоврядування активно 

співпрацює з кураторським корпусом та адміністрацією факультету. За ініціативи 

студентського самоврядування факультету регулярно відбуваються благодійні акції та 

ярмарки (до Дня міста, Парад етносів Подунав’я).  

Представники студентства є членами Вченої ради факультету (Білоган Т.Ф., 

Литвинова М.А.), беруть участь у вирішенні питань щодо відрахування з числа студентів 

та переведення студентів на іншу форму навчання, призначення стипендій, визначення 

рейтингу студентів, поселення та виселення зі студентських гуртожитків. 

28.11.2019 р. на базі Ізмаїльського Державного Гуманітарного Університету 

відбулося відкриття молодіжного тренінгового центру «Крок до зірок». Активну участь у 

його створенні та подальшій діяльності беруть представники студентства факультету 

української філології та соціальних наук. 

 

 

7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

Кафедри факультету забезпечені достатньою кількістю підручників, періодичних 

видань, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для якісного 

забезпечення навчального процесу. 

На факультеті активно впроваджується розробка і використання електронних 

курсів з дисциплін : 

Дроздов В.В. – Історія первісного суспільства, Історія вчень про державу і право, 

Історія СРСР, Вступ до історії з основами наукової діяльності. 

Циганенко Л.Ф. – Теорія та методологія дисертаційного дослідження, Методи 

джерелознавчого дослідження. 

Церковна В.Г. – НАТО в системі євроатлантичної безпеки, Нова та новітня історія 

країн Західної Європи та Північної Америки (скорочений термін), Нова та новітня історія 

країн Західної Європи та Північної Америки (42 Ф, 42 ФЗ), Нова та новітня світова історія 

(52 ФЗ), Новітня історія  країн Західної Європи  (35 Ф), Історія європейського фашизму 

(45 Ф), Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретації (62 Ф, 62 ФЗ, 63 У, 65 Ф). 

Морошан Н.В. – Україна в європейській історії та культурі. 

Гончарова Н.О. – Історична регіоналістика, Історичне джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни, Регіональна історія України, Українознавство та 

методика його навчання, Етнодемографічні процеси сучасного світу. 

 

8. Модернізація фізичного виховання та розвиток студентського спорту  

В рамках підтримання належної фізичної форми студенти відвідують 

факультативні заняття з фізкультури, а також різноманітні секції. Студенти факультету 

регулярно беруть участь у міських та районних змаганнях з футболу, волейболу, 

баскетболу тощо. Важливим елементом фізичного виховання для студентів історичного 

напрямку є участь в археологічних експедиціях, де вони привчаються до дотримання 

режиму дня та праці на відкритому просторі. 

 



9. Перспективні напрями діяльності в 2020 р. 

 Перспективними напрямами діяльності факультету на 2020 р. є: 

1. Підготувати та здійснити акредитацію освітньо-професійної програми «Історія та 

археологія: історія. Європейські студії» на здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 032 Історія та археологія. 

2. Продовжити роботу по розробці та використанню електронних курсів 

навчальних дисциплін на базі платформи дистанційного навчання Google Suite for 

Edukation. 

3. Розширення проблематики наукових публікацій та чисельності статей 

викладачами кафедри для друку у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань та наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Sciense Core Collection. 

4. Продовжити поповнення викладачами електронного репозитарію наукових робіт 

згідно Положення про інституційний репозитарій академічних текстів ІДГУ. 

5. Навчальна робота: підвищення якості знать студентів шляхом впровадження 

інтерактивних методів і технологій, дистанційних технологій, електронних курсів та 

тестів для системи дистанційного навчання, в тому числі, на базі платформи 

дистанційного навчання Google Suite for Edukation, системи Moodle. 

7. Оновити бази проходження усіх видів практик. 

6. Впровадження нестандартних інноваційних форм профорієнтаційної роботи з 

абітурієнтами міста та області. 

8. Активізувати волонтерську діяльність шляхом залучення викладачів, студентів 

та старшокласників до заходів присвячених підтримці дітей інвалідів, людей похилого 

віку. 

9. Відкрити аспірантуру зі спеціальності «Українська мова», провести  

ліцензування освітньої програми «Прикладна лінгвістика», пошуки нових поєднань 

спеціальності «Українська мова і література» з іншими спеціалізаціями. 

 

  

 

 

Декан         доц. Татаринов І. Є. 


