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Кількість молодих вчених   
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Штатні працівники ІДГУ 

6 молодих вчених і аспірантів ІДГУ є експертами Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 



Дослідницька структура ІДГУ 

У рамках проєкту «Регіональна література і живопис етнічних груп 

Українського Подунав’я як засіб формування колективної 
ідентичності регіонального соціуму» (держреєстраційний номер – 

0119U100996),  науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.  відкрито  

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 

На базі ІДГУ функціонують  10 науково-дослідних 
центрів і лабораторій 

      В рамках Центру в 2020 р. було проведено 
6 науково-практичних конференцій; 4 
презентації наукового доробку вчених ІДГУ; 3 
науково-пізнавальних заходи для студентів та 
учнів старших класів регіону; зібрано 
бібліотеку з проблематики проєкту; 
опубліковано власні наукові видання.   



 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ  
«ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

          Лабораторія працює в рамках 
колективної наукової теми «Теоретико-
методичні засади формування 
професійної ідентичності майбутніх 
фахівців дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти» (номер 
держреєстрації – 0119U101082), науковий 
керівник – проф. Кічук Н.В.   

         У 2020 р. організовано та проведено   
4 міжнародні та всеукраїнські наукові 
конференції; опубліковано 8 підручників 
та навчальних посібників; взято участь у 
підготовці 3 колективних монографій; 
апробовано результати наукових 
досліджень на 73 міжнародних та 
всеукраїнських конференціях тощо. 

 

Дослідницька структура ІДГУ 



Найбільш продуктивні  та перспективні 
наукові дослідження і розробки 

«Регіональна література і 
живопис етнічних груп 
Українського Подунав’я … » 
(номер реєстрації – 0119U100996). 

Державне фінансування в 
2020 р. склало 206, 252 тис. грн. 
(керівник – д.філол.н., проф. 
Шевчук Т.С., відповідальний 
виконавець – к.філол.н., проф. 
Райбедюк Г.Б.). 

 

«CBC-DEBUS – Інноваційний 

розвиток підприємницької 

освіти та стимулювання нового 

бізнесу в транскордонному 

регіоні» – спільний українсько-

румунський науковий проєкт, який 

було реалізовано в 2020 р. Вартість 

проєкту – 91 661, 55 євро, кошти 

виділено Європейським Союзом.  

 

 



Показники ефективності роботи  
(загальний та спеціальний фонд ІДГУ) 
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Міжнародна діяльність ІДГУ в сфері науки 

 

         У 2020 р. ІДГУ активно підтримував 
науково-академічні контакти з 18 
університетами і 11 міжнародними 
організаціями Європи та Азії:  
 5 університетів Болгарії,  
 4 університети Румунії; 
 5 університетів Молдови; 
 2 університети Узбекистану; 
 по 1 університету Чехії, Туреччини.  
         Разом з міжнародними партнерами 
було проведено (online)  7 міжнародних 
наукових конференцій.  
         6 професорів ІДГУ є членами 
редакційних колегій зарубіжних 
наукових наукометричних видань.  
            



Міжнародна діяльність ІДГУ в сфері науки 

 

У 2020 р. ІДГУ – учасник проєкту 
«Ініціатива академічної 
доброчесності та якості освіти» 
(Academic IQ), який реалізується 
Американськими Радами з 
міжнародної освіти за підтримки 
Посольства США в Україні, МОН 
України та НАЗЯВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 
У жовтні-листопаді 2020 р. 

науковцями Стамбульського 
фонду науки та культури 
(Туреччина) було проведено 2 
наукових форуми (online) для 
здобувачів вищої освіти ІДГУ за 
темами: «Туреччина: минуле і 
сьогодення» та «Позитивний і 
негативний націоналізм». 



 

Публікаційна активність науковців 
ІДГУ 

 
За 2020 р. науковцями 
ІДГУ було 
опубліковано: 

22 монографії; 

18 підручників і 
посібників; 

344 статті в українських 
наукових виданнях; 

124 статті в зарубіжних 
наукових виданнях; 

Отримано 3 авторських 
свідоцтва на твір 
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Публікаційна активність науковців ІДГУ 
 

Редакційно-видавничим відділом ІДГУ в 2020 р. було видано: 
340 найменувань друкованої продукції, а саме: колективні 
монографії та посібники, збірки наукових праць, матеріали 

конференцій, чергові томи наукових фахових видань  
університету «Науковий вісник ІДГУ» (категорія «Б»). 

 



 
Кількість статей опублікованих 

студентами ІДГУ 
 
 

352 (2016 р.) 

241 (2017 р.) 

247 (2018 р.) 

279 (2019 р.)  

361 (2020 р.) 



 

Дякуємо за увагу! 
 


