
 

 

План проведення наукових та науковометодичних заходів в 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті на 2022-2023 н.р. 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Тип заходу Дата Відповідальні 

1. «Надання 

психосоціально

ї підтримки 

людям, які 

потрапили в 

екстремальну 

ситуацію, з 

урахуванням 

особливостей 

конфлікту» 

Участь у проведенні 

міжнародного круглого 

столу за підтримки 

міжнародного проєкту 

DAAD (платформа 

Zoom) 

15 вересня  

2022 р.  

(11.20-13.00) 

Біла О.О. 

Кічук Н.В. 

Іванова Д.Г. 

Лесіна Т.М. 

 

Кафедра 

дошкільної та 

початкової освіти 

2. «Психологічна 

підтримка 

дорослих і 

дітей у закладі 

дошкільної 

освіти» 

Лекція-презентація за 

матеріалами роботи 

секції «Дошкільна 

освіта під крилами 

захисту» в рамках 

Міжнародної серпневої 

педагогічної науково-

практичної конференції 

МОН України для 

студентів спеціальності 

012Дошкільна освіта 

23 вересня  

2022 р. 
Шевчук А.С. 

 

Кафедра 

дошкільної та 

початкової освіти 

3. «Олімпійський 

тиждень» 

Інтелектуально-

спортивний ХАБ 

12-16 вересня 

2022 р. 
Станєва С.В. 

 

Кафедра фізичної 

культури, біології 

та основ здоров’я 

4. «Методика 

роботи 

аквареллю» 

Майстер-клас Вересень 

2022 р. 
Пастир І.В. 

 

Кафедра музичного 

та образотворчого 

мистецтв 

5. 

 

«Хто я?» Тренінг з самопізнання  Вересень 2022 р., 

березень 2023 р. 
Жоха С.П. 

 

Кафедра загальної 

та практичної 

психології 

6. «Сучасне 

дошкілля у 

контексті 

інтеграції до 

європейського 

освітнього 

простору» 

V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю, 

присвячена 

Всеукраїнському Дню 

довкілля (у рамках 

творчих студій 

«Сучасні виклики 

дошкільної освіти в 

умовах воєнного часу») 

05 жовтня  

2022 р. 
Кічук Н.В.,  

Іванова Д.Г. 

 

Кафедра 

дошкільної та 

початкової освіти,  



 

 

7. «До дня 

юриста» 

Круглий стіл 07 жовтня 2022 р. Метіль А.С. 

Ховпун О.В. 

 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

8. «Використання 

сучасних 

технологій в 

освітньому 

процесі в 

умовах 

інклюзивної 

освіти» 

Міжуніверситетський 

майстер - клас (ІДГУ, 

Уманський державний 

педагогічний 

університет ім. 

П.Тичини) 

Жовтень 2022 р. Мондич О.В. 
(модератор); 

доц. кафедри фізики 

та інтегративних 

технологій навчання 

природничих наук 

Уманського  

державного 

педагогічного 

університету ім. П. 

Тичини  Гнатюк 

О.В.(спікер) 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

9. «Перекладацька 

спадщина 

сьогодення» 

Круглий стіл Жовтень 2022 р. Сорока Т.В. 

 

Кафедра 

англійської 

філології та 

світової літератури 

10. «Сучасні 

методи 

криптографії» 

Круглий стіл 31 жовтня 2022 р. Варбанець П.Д. 

Воробйов Я.А. 

Варбанець С.П. 

 

Кафедра 

математики, 

інформатики та 

інформаційної 

діяльності 

11. «Особливості 

управління 

інноваційними 

проєктами» 

Гостьова лекція Жовтень 2022 р. Захарченко В.І., 

Метіль Т.К. 

 

Кафедр управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

12. «Вони 

боролись за 

Україну» 

Круглий стіл Жовтень 2022 р. Татаринов І.Є. 

 

Кафедра історії та 

методики її 

навчання 

13. «Психологічне 

здоров'я 

фахівця як 

ресурс 

Психолого-

педагогічний семінар 

Жовтень 2022 р. Кічук А.В 

Жоха С.П. 

 

Кафедра загальної 



 

 

професійно-

особистісного 

розвитку» 

та практичної 

психології 

14. «Ресурси арт-

терапії у 

зміцненні 

психоемоційног

о здоров’я 

студентства» 

Семінар-тренінг Жовтень 2022 р.  

Березень 2023 р. 
Кічук А.В. 

 

Кафедра загальної 

та практичної 

психології 

15. «Типологічні 

зв’язки 

творчості 

Григорія 

Сковороди з 

англійською 

літературою 17-

18 ст.» 

Вебінар Листопад 2022 р. Шикиринська О.Б. 

 

Кафедра 

англійської 

філології та 

світової літератури 

17. «Порівняльний 

аналіз уроків з 

хімії в різних 

класах закладів 

загальної 

середньої 

освіти» 

Семінар 02 листопада  

2022 р. 
Яренчук Л.Г. 

Федорова О.В. 

 

Кафедра 

технологічної, 

професійної освіти 

та загально 

технічних 

дисциплін 

18. «Практикум по 

арт-

технологіям: 

школа 

майстрів»  

Майстер-клас Тиждень 

соціономічної 

сфери  

(3 листопада 2022 

р.) 

Маніта В. О. 

 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

19. «День 

працівників 

соціальної» 

сфери 

Науковий семінар 06 листопада 

2022р.  
Замашкіна О.Д., 

Рубан А.К.,  

Маніта В.О. 

 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

20. «Науковий 

пошук 

студента: 

сучасні 

проблеми та 

тенденції 

розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук» 

Студентська  

науково-практична 

конференція  

17 листопада 

2022 р. 
Науково-

педагогічний відділ  

21. VІІІ Дунайські 

наукові 

читання  

Міжнародна науково-

практична конференція 

30 листопада  

2022 р. 
Науково-

педагогічний відділ 

Факультет 

управління 
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адміністрування 

інформаційної 

діяльності 

22. «Освітні 

інновації у 

закладах вищої 

освіти: 

проблеми та 

перспективи» 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

 

29 листопада  

2022 р. 
Драгієва Л.В. 

Івлієва О.М. 

 

Кафедра 

математики, 

інформатики та 

інформаційної 

діяльності 

23. «Сучасна 

психологія: 

проблеми та 

перспективи» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Листопад 2022 р. 

Травень 2023 р. 

 

Мазоха І.С., 

Прокоф’єва Л.О. 

 

Кафедра загальної 

та практичної 

психології 

24. «Соціально-

правовий 

захист різних 

категорій 

населення: 

європейський 

вимір» 

Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

22 Листопада 

2022 р.  

 

Метіль А.С. 

Замашкіна О.Д. 

 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

25. «Вінок думок» Творча колаборація Листопад 2022 р. Гончарова Н.О. 

 

Кафедра історії та 

методики її 

навчання 

26. Всеукраїнський 

тиждень права 

Круглий стіл 

Семінар 

Грудень 2022 р. Метіль А.С. 

 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

27. «Перша 

домедична 

допомога в 

умовах війни». 

Науково-практичний 

студентський семінар 

Грудень 2022 р. Атмажов І.Д. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

28. «Інстраграм -

поезія як 

поетичний 

експеримент» 

Майстер-клас Грудень 2022 р. Кискін О.М. 

 

Кафедра 

англійської 

філології та 

світової літератури 

29. «Пріоритети 

розвитку 

національної 

економіки в 

мовах 

євроінтеграції 

України» 

Всеукраїнська 

конференція 

15 лютого 2023 р. Метіль Т.К 

 



 

 

 "Проблеми 

управління 

закладами 

освіти підчас 

воєнного стану: 

досвід їх 

подолання"  

Школа якості 

Круглий стіл Лютий 2023 р. Яковенко О.І. 

Мізюк В.А. 

 

Кафедра 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю, 

кафедра 

математики, 

інформатики та 

інформаційної 

діяльності. 

30. «Педагогіка 

партнерства: 

музичне та 

образотворче 

мистецтво, 

виховання та 

освіта» 

Круглий стіл 16 лютого 2023р. О.А. Бухнієва 

І.В. Пастир 

 

Кафедра музичного 

та образотворчого 

мистецтв 

31. «Здоров’язбере

жувальні 

технологіі в 

освітньому 

середовищі». 

Науково-практичний 

студентський семінар 

Лютий 

2023 р. 
Мондич О.В. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

32. «Війна та 

історична 

пам'ять: досвід 

пограниччя» 

Науково-практична 

конференція 

Лютий 2023 р. Дроздов В.В. 

Татаринов І.Є. 

 

Кафедра історії та 

методики її 

навчання 

33. «Соціальна 

тривожність: 

актуальність 

проблеми під 

час воєнного 

стану» 

Науковий семінар 21 березня 2023 р. Маніта В. О. 

 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

34. «Вища освіта у 

міждисципліна

рному вимірі: 

від традицій до 

інновацій» 

III Міжвузівська 

науково-практична 

конференція кафедри 

музичного та 

образотворчого 

мистецтв 

Березень 2023 р.  Бухнієва О.А. 

Сироткіна Ж.Є. 

 

Кафедра музичного 

та образотворчого 

мистецтв 

35. Комплекс 

онлайн-сервісів 

для організації 

дистанційного 

уроку 

математики у 

початковій 

школі 

Майстер-клас для 

студентів спеціальності 

013 Початкова освіта 

(341П, 342П,  

240П групи) 

І-й семестр 

(березень)  

2022-2023 н. р. 

Бріцкан Т.Г. 

 

Кафедра 

дошкільної та 

початкової освіти 



 

 

36. «V 

Всеукраїнські 

студентські 

читання з 

нагоди 209-ї 

річниці від дня 

народження 

Тараса 

Шевченка» 

Всеукраїнські 

студентські читання 

Березень 2023 р. Кафедра 

української мови і 

літератури 

37. Науково-

методичний 

форум учителів 

АМ м. Ізмаїл та 

районів 

Одеської 

області 

«Сучасні 

підходи до 

викладання 

англійської 

мови в ЗЗСО 

(5-6 кл.) НУШ» 

Науково-методичний 

форум 

Березень 2023 р. Факультет 

іноземних мов 

ІДГУ  

38. «Трансгуманіст

ичні 

мотиви в поезії 

Юлії Зігер» 

Круглий стіл Березень 2023 р. Кискін О.М. 

 

Кафедра 

англійської 

філології та 

світової літератури 

39. Програмування 

інтернет-

орієнтованих 

додатків 

Майстер-клас Березень 2023 р. Варбанець С.П. 

 

Кафедра 

математики, 

інформатики та 

інформаційної 

діяльності 

40. «Інновації у 

викладанні 

історії у 

закладах 

освіти» 

Майстер-клас Квітень 2023 р. Гончарова Н.О. 

 

Кафедра історії та 

методики її 

навчання 

41 «Розвиток 

туризму в 

Україні: 

проблеми, 

виклики та 

перспективи» 

Круглий стіл Квітень 2023 р. Шевченко-

Перепьолкіна Р.І., 

Євсєєва Д.В. 

 

Кафедра 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

42. «Психологічне 

здоров'я 

фахівця як 

Психолого-

педагогічний семінар 

Квітень2023 р. Кічук А.В 

Жоха С.П. 

 



 

 

ресурс 

професійно-

особистісного 

розвитку» 

Кафедра загальної 

та практичної 

психології 

43. «Актуальний 

стан та 

подальші 

законодавчі 

перспективи 

децентралізаці» 

Науковий семінар Квітень 2023 р Ховпун О.С. 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

44. «Соціально-

політичні та 

правові 

процеси 

сучасної 

України» 

круглий стіл Квітень 2023 р. 

 
Запорожченко О.В., 

Садова С.О. 

 

Кафедра права і 

соціальної роботи 

45. Сучасні 

технології 

ігрової 

діяльності  

Майстер-клас для 

студентів спеціальності 

012 Дошкільна освіта 

(36П група) 

ІІ-й семестр 

(квітень)  

2022-2023 н. р. 

Шевчук А.С. 

 

Кафедра 

дошкільної та 

початкової освіти 

46. «Технології 

дистанційного 

навчання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами» 

Круглий стіл Квітень 

2023 рік 
Мондич О.В. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

47. «Обмін 

досвідом 

фахівців 

спеціальної 

освіти щодо 

профорієнтацій

ної роботи з 

молоддю». 

Круглий стіл  Квітень 2023 р. Холостенко Ю.В., 

Атмажов І.Д. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

48. «Цифрова 

грамотність 

вчителя та 

безпека учнів у 

мережі 

інтернет». 

«Цифрові 

технології як 

засіб реалізації 

творчої 

педагогічної 

діяльності 

вчителя».. 

Гостьові лекції 

професорів України 

Квітень 2023 р. 

 
Мондич О.В. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

49. «Здоров’язберіг

алье 

спрямування 

освіти у 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

27 квітня 2023 р. Баштовенко О.А. 

 

Кафедра фізичної 

культури, біології 



 

 

підготовці 

фахівців 

педагогічних 

спеціальностей

» 

та основ здоров’я 

50. International 

Conference on 

Applied 

Mathematics, 

Engineering and 

Management 

Science in the 

Humanities 

Міжнародна 

конференція 

12.05.2023 Коваль В.В. 

 

Кафедра 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

 

51. «Пріоритетні 

напрями 

європейського 

наукового 

простору: 

пошук 

студента» 

Науково-практична 

конференція  

Травень 2023 р. Науково-

педагогічний  

відділ 

52. «Шляхи 

допомоги дітям 

під час війни 

(логопедичні 

поради 

вчителям та 

батькам 

молодших 

класів спец. 

школи». 

Майстер-клас для 

вчителів початкових 

класів, студентів і 

магістрантів ІДГУ . 

 

Травень  

2023 р. 
Талмач Ю.Б. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

53. «День 

слов’янської 

писемності та 

культури» 

Вебінар Травень 2023 р. Кафедра 

української мови і 

літератури 

54. ІІІ Фестіваль 

науки та арт-

проєктів 

Фестиваль науки Травень 2023 р. Науково-

педагогічний відділ 

55. І Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасна 

дошкільна 

освіта: реалії та 

перспективи» 

Міжнародна науково-

практична конференція 

до Міжнародного Дня 

захисту дітей і 

Всесвітнього Дня 

батьків 

01 червня  

2023 року 
Організатори : 

МОН України, 

державна установа 

«Український 

інститут розвитку 

освіти», 

Ізмаїльський 

державний 

гуманітарний 

університет 

(Лесіна Т.М., 

Косенчук О.Г., 

Іванова Д.Г.) 

56. «Спеціальна і 

інклюзивна 

Всеукраїнська науково 

– практична 

Червень 

2023 р. 
Звєкова В.К.,  

Мондич О.В.,  

http://idgu.edu.ua/science#popup-8172
http://idgu.edu.ua/science#popup-8172
http://idgu.edu.ua/science#popup-8172
http://idgu.edu.ua/science#popup-8172
http://idgu.edu.ua/science#popup-8172
http://idgu.edu.ua/science#popup-8172
http://idgu.edu.ua/science#popup-8172


 

 

 

освіта: 

проблеми та 

перспективи в 

умовах 

військового 

стану». 

конференція  Холостенко Ю.В.,  

Талмач Ю.Б., 

Лунгу Л.В. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 

57. «Арт-

терапевтичні 

методи в роботі 

з дітьми з 

ООП» 

Семінар-тренінг для 

практикуючих 

логопедів, фахівців 

спеціальної освіти, 

вчителів початкових 

класів, дошкільних 

закладів, студентів і 

магістрантів ІДГУ. 

Червень 

2023 р. 
Каплієнко А.І. 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

спеціальної освіти 


