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Загальна характеристика факультету 

 

На факультеті іноземних мов впродовж звітного періоду проводилась 

навчально-методична, науково-дослідницька та організаційно-виховна робота 

згідно з планом, який був затверджений на засіданні вченої ради факультету (23 

вересня 2020 р. (протокол №1), 31 серпня 2021 р. (протокол №1)) в рамках 

Концепції розвитку факультету ФІМ на 2021-2027 рр.. 

Діяльність факультету у звітний період спрямована на інтеграцію до 

європейської і світової систем вищої гуманітарної освіти, розвитку 

національного ринку праці.  

Для виконання Концепції розвитку факультету на 2021-2027 рр. було 

проведено наступну роботу: 

Міжнародна діяльність: 

- сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за 

кордоном (див. таблицю 4). 

- запрошення викладачів іноземних університетів для читання циклів 

лекцій з актуальних проблем лінгвістики, перекладознавства та 

літературознавства. 

- проведення інформаційних зустрічей та тренінгів щодо підготовки 

заявок на участь в міжнародних проектах. 

- розширення співпраці з Гете-інститутом, впровадження у навчальний 

план ВНЗ модулів програми Goethe-Institut «Deutsch lehren lernen»/ 

«Вчимося навчати німецької». 

- продовження співпраці з Корпусом Миру, British Council, Robert-Bosch-

Stiftung, DAAD з метою залучення зарубіжних викладачів до 

викладання іноземних мов на факультеті. 

Освітня діяльність: 

- переглянуто існуючі освітні та освітньо-професійні програми із 

залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з 

урахуванням потреб ринку праці. 



- внесено пропозиції щодо розроблення та впровадження нових освітніх 

міждисциплінарних програм з акредитованих спеціальностей. 

Наукова діяльність: 

- публікації науково-педагогічних співробітників факультету у світових 

наукометричних базах (див. таблиці 5, 6). 

- налагодження наукової співпраці з іноземними університетами. 

- проведено ІІ міжнародну наукову конференцію «Буджацький фронтир 

у дзеркалі сучасної гуманітаристики». 

 

Ліцензування й акредитація освітньої діяльності 

У звітному періоді не було заплановано ліцензування та акредитації освітніх 

програм спеціальностей факультету. 

 

Діяльність вченої ради факультету 

У 2020/2021 навчальному році було проведено 5 засідань вченої ради 

факультету, у 2021/2022 – 6 засідань вченої ради факультету. Найактуальнішими 

питаннями були: 

1. Про організацію вибору ДВВ студентами I–III, IVкурсів та затвердження 

дисциплін за вибором, (протокол №7, 2020-2021н.р.). 

2. Про затвердження персональних рейтинг-листів завідувачів кафедр, 

(протокол №8, 2020-2021н.р.). 

3. Про стан та основні завдання профорієнтаційної роботи на факультеті, 

(протокол №3, 2020-2021 н.р.), (протокол №5, 2021-2022н.р.). 

4. Про стан підготовки студентських наукових робіт на Всеукраїнський 

конкурс, (протокол №3, 2020-2021 н.р.). 

5. Обговорення та рекомендація до друку методичних рекомендацій та 

посібників (протягом року). 

 

 

 



Освітня діяльність та інформаційне забезпечення освітнього процесу 

Навчально-методичну, науково-дослідницьку та організаційно-виховну 

роботу факультету іноземних мов забезпечують 4 кафедри: 

- кафедра англійської філології (зав. кафедри - доц. Олейнікова Г.О.); 

- кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

(зав. кафедри - доц. Рябушко С.О.); 

- кафедра загального мовознавства, слов'янських мов і світової літератури 

(зав. кафедри – проф. Шевчук Т.С.); 

- кафедра української мови і літератури (зав. кафедри – проф. 

Колесников А.О.) – з 20.09.2021 (згідно з наказом № 135 від 10.09.21 про 

ліквідацію факультету української філології та соціальних наук та приєднання 

кафедри української мови і літератури, здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

014 Середня освіта (Українська мова і література) та 035 Філологія першого 

(бакалаврського) рівня і другого (магістерського) рівня до факультету іноземних 

мов. 

Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

На кафедрах і в кабінетах є вся необхідна наукова та навчальна 

література, яка забезпечує проведення аудиторної роботи зі студентами з 

дисциплін кафедр (підручники, навчальні посібники з усіх лінгвістичних та 

літературознавчих курсів, енциклопедичні, одномовні та двомовні аспектні 

словники, навчально-методичні посібники, художня література з навчальної 

дисципліни (світова література). 

Фонди кафедр постійно поповнюються новою науковою та навчально-

методичною літературою за рахунок співпраці факультету з Британською Радою, 

Гете-Інститутом та надання ними методичної допомоги.  

На мовних кафедрах факультету іноземних мов використовуються 

новітні технології, які запропоновані викладачам на семінарах-тренінгах, 

міжнародних та національних конференціях Британської Ради, Американської 

Ради, Гете Інституту. Роздруковані матеріали, підручники, наукова література, 



відкриті заняття; взаємовідвідування занять дає можливість усім викладачам 

активно використовувати новітні технології в процесі вивчення іноземної мови.  

Щодо інноваційних методик, які використовуються сьогодні в навчальному 

процесі вищої школи, то найбільш поширеними методами навчання іноземної 

мови є інтерактивні методи навчання, які дають можливість студентам 

вирішувати комунікативно-пізнавальні завдання засобами іноземної мови, що 

вивчається. 

Упродовж звітного періоду викладачами випускових кафедр було 

видано 9 найменувань друкованої продукції (у порівнянні з 2020 роком (4)): 

Таблиця 1. 

№ 

п/п 

2020 рік 2021 рік 

Кафедра англійської філології 

1 - - доц. 

Шикиринська О. Б. 

Інтермедіальна 

парадигма 

філософської 

прози Джона 

Беньяна і 

Григорія 

Сковороди:мон

ографія.-

Ізмаїл,Ірбіс,20

21.-204 с. 

 - - Олейнікова Г.О. 

 
Навчально-

методичні 

рекомендації 

до дисципліни 

«Аналітичне 

читання 

(англійська 

мова)» для 

здобувачів 

вищої освіти II 

– ІV курсів 

денної і 

заочної форм 

навчання 

(Освітній 

ступінь 

―бакалавр‖) 

Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 



2 - - доц. Шавловська Т.С. Навчально-

методичний 

посібник до 

вивчення теми: 

«Mensch: 

CharakterundÄus

seres», 67 с. 
3 - - викл. Кулинич Г.В. Навчально-

методичний  

посібник 

«Deutsch»: 

збірка 

додаткових 

вправ та тем, 

частина 1, 151 

с. 

4 - - викл. Мітєва В.В. Навчально-

методичний 

посібник 

«Modalverben»: 

додаткові 

матеріали з 

німецької 

мови, 75 с. 

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури 

 проф. Шевчук Т.С.  Методичні рекомендації 

до модуля «Методичні 

аспекти викладання 

регіонального блоку 

інтегрованого курсу 

―Мистецтво‖ в ЗОШ 

півдня Одеської області» 

освітньої програми 

підвищення кваліфікації 

вчителів інтегрованого 

курсу «Мистецтво» 

Ізмаїл, 2020. 83 с. 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/09/

mr_mystectvo-2020.pdf 

 

- - 

 проф. Шевчук Т.С. розділ у колективній 

монографії: 

 

Творчі об’єднання 

художників 

 Українського 

Придунав’я / Наука і 

освіта українського 

Придунав’я: виміри, 

виклики, перспективи: 

  

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/mr_mystectvo-2020.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/mr_mystectvo-2020.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/mr_mystectvo-2020.pdf


колективна монографія 

укр. та англ. мовами / За 

ред. Я. Кічука; відп. ред. 

Л. Циганенко. Ізмаїл: 

РВВ ІДГУ – СМІЛ, 2020. 

432 с. С.147-

168.http://dspace.idgu.edu.

ua/jspui/handle/123456789

/1260 

 

 доц. Дзіковська 

Л.М. 

розділ у колективній 

монографії: 

Міждисциплінрні зв’язки 

в системі освіти: 

типологія і форми 

реалізації // закордонна 

колективна монографія 

«InnovativeApproachesto

EnsuringtheQualityofEduc

ation, 

ScientificResearchandTec

hnologicalProcesses» 

опублікована і 

розміщена на сайті 

видавництва Вищої 

технологічної школи м. 

Катовіце. С.841-849 за 

посиланням: : http://www

.wydawnictwo.wst.pl/ofert

a_wydawnicza_oraz_zaku

p_publikacji/wydawnictwa

/ 

  

Кафедра української мови і літератури 

 проф. 

Колесников А. О. 

Парадигмологія 

української мови: 

теоретичні питання: 

навчальний посібник. 

Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 

204 с. 

проф. Райбедюк Г.Б. Навчальний 

посібник-

хрестоматія з 

літератури 

рідного краю 

«Люби і знай 

свій рідний 

край» (Таміла 

Кібкало), 120 

с. 

   проф. Райбедюк Г.Б. Пророцтва 

січеславського 

правдоборця : 

Микола 

Невидайло та 

його проза. 

Палітра слова 

й тексту 

http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1260
http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1260
http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1260
http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/
http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/
http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/
http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/
http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/


Січеславщини 

: колективна 

монографія / За 

ред. В. П. Біля

цької. Вип. 2. 

Дніпро : Ліра, 

2021. С. 41–65. 

   доц. Циганок І. Б. Кваліфікаційна 

робота з 

української 

мови: 

Методичні 

рекомендації. 

Ізмаїл. 2021. 32 

с. 

 

   доц. Масловська Т. О., 

доц. Топчій Л. М., 

доц. Циганок І. Б. 

Українська 

мова: 

Навчально-

методичний 

посібник. 

Одеса, 2021. 

80 с. 
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Проведення навчальних занять німецькою мовою немовних дисциплін 

для здобувачів вищої освіти університету  

 

В рамках реалізації договору про кооперацію між ІДГУ та Німецьким 

культурним центром Goethe-Institut в Україні та інтеграції узгоджених блоків 

серії «Вчимося навчати німецької» до навчальних програм здобувачів вищої 

освіти навчальні курси дисциплін «Методика іноземних мов і культур» (4 

кредити – 120 год) та «DLL-4: вправи, завдання, інтеракція на уроці німецької 

мови» (4 кредити – 120 год) для студентів спеціальності 014 Середня освіта, 

предметної спеціальності 014.02 Середня освіта: мова і література (німецька) у 

2020-2021 та 2021-2022 навчальних роках викладаються виключно німецькою 

мовою (курси викладає один з координаторів програми «Вчимося навчати 

німецькою» в ІДГУ ст.викл. кафедри романо-германської філології та МНІМ 

Лузанова Л.В.). 

 



Робота атестаційних комісій 

Наказами від 07 травня 2021 р. №59 та від 16 червня 2021 р. №77 по 

ІДГУ на факультеті іноземних мов було сформовано та затверджено склад 

Атестаційних комісій № 1, № 2 для проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою Середня освіта: мова 

і література (англійська; німецька; французька; російська; румунська; 014 

Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Мова і література та 

спеціальності 035 Філологія предметної спеціалізації 035.04 Германські мови 

та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарна освіта. 

Деканатом та випусковими кафедрами була проведена необхідна підготовча 

робота, а саме: 

 перевірено виконання навчального плану, складено зведені відомості; 

 вчасно складена і затверджена екзаменаційна документація, графік 

підсумкової атестації; 

 кафедрами проведені консультації з дисциплін, які виносяться до 

підсумкової атестації;  

 кабінетами підібрана спеціальна література для підготовки до 

підсумкової атестації. 

Засідання АК проводилися в спокійній, діловій обстановці. Оцінки 

виставлялися після кожного екзамену як результат детального обговорення 

кожної відповіді (див. протоколи АК). 

Підсумковий рейтинговий бал студента за екзаменаційну роботу складався 

із суми балів за кожне виконане завдання. А підсумкова оцінка з дисципліни 

виставлялася за національною шкалою та шкалою ECTS. 

У ході проведення підсумкової атестації головна увага приділялася рівню 

теоретичної підготовки студентів, їх обізнаності з сучасними науковими 

підходами до функціонування мови, рівню володіння комунікативною та 

лінгвокраїнознавчою компетенцією та їх професійним умінням та 

навичкам тощо. 



Проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за 

за освітньою програмою Середня освіта: мова і література (англійська; німецька; 

французька; російська; румунська) спеціальності 014 Середня освіта, предметної 

спеціальності 014.02 Мова і література дало змогу відмітити загальні пропозиції 

та зауваження:  

1. Звернути увагу бакалаврів на необхідність більш чіткого вживання 

лінгвістичних та літературознавчих термінів у відповідях. 

2. Заохочувати бакалаврів уникати фонетичних помилок у відповідях, 

формулювати свої відповіді конкретно й не відхилятися від теми. 

3. Уніфікувати форму та зміст методичного питання для здобувачів вищої 

освіти всіх предметних спеціальностей.  

4. Підвищувати рівень професійних компетенцій щодо:  

- оволодіння теоретичними знаннями; 

- засвоєння методики аналізу художнього тексту з урахуванням жанрово-

родової специфіки та  новітніх досягнень літературознавчої науки; 

- розвитку здібностей встановлювати міжпредметні зв`язки; 

- уміння критично відноситись до наукової інформації та обґрунтовувати 

власну професійну позицію; 

- розуміння дидактичних та літературознавчих принципів навчання мови / 

літератури у закладах середньої освіти; 

- вміння складати та виступати з PowerPoint презентацією. 

Проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціалізації 035 Філологія предметної спеціальності 035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно)галузі знань 03 Гуманітарна освіта дозволило 

визначити загальні пропозиції та зауваження: 

1. Розвивати та вдосконалювати навички перекладацького аналізу 

різножанрових текстів за запропонованим планом-схемою; особливу увагу 

слід приділяти розпізнаванню та адекватному перекладу новітніх авторських 

термінів, псевдоінтернаціоналізмів, лексикалізованих форм множини 

іменників та термінів-омонімів. 



2. З метою підвищення якості перекладацьких вмінь запропонувати 

відведення достатньої кількості аудиторного часу на усний переклад «з 

аркуша» англійських текстів українською мовою з подальшою 

аргументацією шляхів їхнього декодування. 

3. Більш активно залучати до навчального процесу застосування 

прагматичної адаптації речень при перекладі з огляду на різницю у характері 

та обсязі знань адресатів оригіналу і перекладу. 

4. Приділяти значну увагу формуванню навичок подолання міжмовної 

інтерференції, відходу від буквального перекладу. 

5. Більш активно залучати до навчального процесу аудіювання медіа-

текстів. 

6. Приділити більшу увагу активному вживанню клішованих фраз, що 

сприяють уникненню великих пауз. 

7. Особливу увагу приділяти методиці аналізу художнього тексту з 

урахуванням жанро-родової специфіки. 

Навчальними планами ОС «бакалавр» спеціальностей 014 Середня освіта 

та 035 Філологія підготовку кваліфікаційних бакалаврських робіт не 

передбачено. 

Разом з тим, здобувачі ОС «магістр» спеціальності 014 Середня освіта 

відповідно до навчального плану працюють над підготовкою кваліфікаційних 

робіт за темами, запропонованими науково-педагогічними працівниками 

випускових кафедр факультету. Серед кваліфікаційних робіт, 

рекомендованих до захисту, найбільш перспективними атестаційна комісія 

відзначила наступні: 

- Кольорова символіка в англійських та українських лінгвокультурах 

(Патлатюк  Юлія Євгеніївна); 

- Графон – експресивний стилістичний прийом вираження дискомфорту 

персонажа  в художньому тексті (Нікітенко Анастасія Геннадіївна); 

- Організація діяльності вчителя АМ з учнями 10 класу , які потребують 

корекції у навчанні (Криворучко Руслана Миколаївна). 



Планування та виконання індивідуального плану здобувачів 

Здобувачі вищої освіти факультету іноземних мов навчаються відповідно до 

затверджених стандартів освітніх програм (035 Філологія) та освітніх 

програм, затверджених вченою радою університету (014 Середня освіта). 

Індивідуальні плани здобувачів вищої освіти відповідають нормативним 

документам університету (Положення про організацію освітнього процесу в 

ІДГУ, Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу, Положення про організацію самостійної та індивідуально-

консультативної роботи тощо.). 

Студенти навчаються відповідно до графіку навчального процесу та вчасно 

виконують індивідуальний план. 

На 2021-2022 н.р. викладачами кафедр факультету було запропоновано нові 

вибіркові компоненти для індивідуального плану здобувачів ОС «бакалавр»: 

«Синтез мистецтв у творчості поетів Придунавʼя» (проф. Райбедюк Г.Б.) 

«Культура мовлення та педагогічна етика» (доц. Делюсто М. С.) 

«DLL 4: вправи, завдання та інтеракція на уроці німецької мови» (ст.викл. 

Лузанова Л.В.) та ін. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється 

відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету та 

затверджених програм практичної підготовки.  

Здобувачі вищої освіти факультету іноземних мов проходять практику 

відповідно до спеціальності: в закладах середньої освіти м. Ізмаїла та 

Ізмаїльського району (ЗВО спеціальності 014 Середня освіта) або на 

підприємствах міста Ізмаїла та регіону (ЗВО спеціальності 035 Філологія). 

У 2021 році університетом було підписано договори про співпрацю з 

356 базами практик, у 2020 році 333. 

Навесні 2021 року практична підготовка студентів 2 та 3 курсів 

відбувалася з елементами дистанційного навчання, враховуючи епідеміологічну 

ситуацію в країні.  

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-pro-organizaciju-samostijnoyi-ta-individualno-konsultativnoyi-roboti-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-pro-organizaciju-samostijnoyi-ta-individualno-konsultativnoyi-roboti-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf


Усі студенти 4 курсу, які, згідно з графіком навчального процесу, 

проходили виробничу практику в листопаді-грудні 2021 року, відповідно до 

чинного законодавства отримали щеплення проти COVID-19. 

Педагогічна практика проводилася для студентів 2, 3 курсів згідно графіку 

навчального процесу для студентів денної форми навчання на 2020-2021н.р. з 

01.02.2021 р. по 29.02.2021. (спеціальність 035 Філологія) / з 01.02.2021 р. по 

29.02.2021 р. (спеціальність 014 Середня освіта. Студенти проходили 

педагогічну практику в ЗОШ № 1, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 10, 2 міста Ізмаїла та за 

місцем проживання. На установчій конференції студенти отримали всю 

необхідну інформацію щодо проведення педпрактики, завдання їм були 

призначені керівниками педагогічної практики:  

- по кафедрі англійської мови та перекладу –доц. Четверікова О.Р. , викл. 

Потапенко Н.В.; 

- по кафедрі романо-германської філології – доц. Головіна Н.Б., доц. 

Стародєдова Л.В., викл. Махова Є., ст.викл. Лузанова Л.В., викл. Каспірська 

О.С., викл. Кісеолар П.Д. 

- по кафедрі загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури 

– доц. Глущук С.В. (російська мова), викл. Берестецька О.П. (болгарська мова), 

викл. Сєдова С.О. (світова література); 

- по кафедрі української мови та літератури – доц. Мельникова Р.М. 

У своїх відгуках про роботу студентів керівники підкреслюють, що студенти 

використовують індивідуальний  підхід до кожного учня, чим значно 

активізують їх навчальну активність у вивченні іноземної мови. 

Після закінчення практичної підготовки методистами факультету було 

проведено підсумкову конференцію, під час якої було обговорено результати 

проходження практики.  

Слід відзначити цікаві, ґрунтовно розроблені та розгорнуто представлені в 

звітній документації уроки, а також позакласні заходи, що проведено студентами 

факультету іноземних мов: Васиною К. (31 гр.), Древаль В. (32 гр.), Коваль М. 

(32 гр.), Пейковою Г. (21 гр.), Буровою Д. (22 гр.). 



Позитивної оцінки заслуговують застосовані під час проведення занять 

методичні прийоми, що спонукають учнів до інтелектуальної активності, 

створюють сприятливі умови до засвоєння програмного матеріалу «ініціативний 

діалог» та різні форми роботи з ним: діалог-бесіда, діалог-інсценування, бесіда 

учнів між собою і викладачем, бесіда в парах, групова бесіда, робота з 

електронними програмами, парна, групова та індивідуальна робота із зоровими 

формальними та змістовними опорами тощо. 

Досить вагомим внеском в справу популяризації професії вчителя, на думку 

керівників педпрактики, є організація практикантами профорієнтаційної роботи, 

в рамках якої ними були проведені бесіди з учнями та батьками, оформлено 

інформаційні кутки про умови вступу та навчання в ІДГУ, проведено 

анкетування учнів випускових класів.  

До труднощів, з якими зіткнулися студенти-практиканти належать: 

проведення контролю за методикою тестування; підготовка матеріалу до уроку. 

У ході педпрактики були виявлені такі недоліки: окремі студенти всіх 

спеціальностей факультету не вміють залучити всіх учнів до роботи, включити у 

мовленнєву ситуацію;практиканти досить багато часу втрачають на оформлення 

звітів, зібрання документів. 

Основні зауваження методистів від університету стосуються оформлення 

звітної документації з педпрактики: звіту про педагогічну та профорієнтаційну 

роботу, плану залікового уроку;спостерігаються технічні, зокрема граматичні 

огріхи, відсутні підписи учителя-методиста з рекомендованою оцінкою за 

проведений практикантом урок або організаційно-виховний захід.  

Навчальну та виробничу перекладацькі практики здобувачів вищої освіти 

(Освітній ступінь ―бакалавр‖) освітньої програми зі спеціальності 035 Філологія 

за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно) 

було організовано на підприємствах міста Ізмаїла: Туристичне агентство 

SAMTRAVEL, ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», Центр 

іноземних мов Success, Sea Diamond Company, Музеї «Придунав’я» та ін. в 

http://idgu.edu.ua/opp-fim#block-24247


межах співпраці за договорами, які розміщено на сайті університету (усього баз 

практик 11). 

Для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 

Філологія, предметної спеціальності Германські мови і літератури (переклад 

включно) базою для виробничої практики (перекладацької) стали два 

найвідоміші музеї міста: Історичний музей О.В. Суворова та Історико-

краєзнавчий музей Придунав’я. 

Для музею О.В. Суворова проходження перекладацької практики студентами 

університету факультету іноземних мов стало вже традицією, яка приносить 

плідну співпрацю. Студенти займалися перекладом етикетажу на англійську 

і німецьку мову. Окремим завданням стала презентація тематичних розділів 

експозиції та музейних експонатів європейськими мовами. Слід відзначити 

яскраві доповіді студентів 30 І групи – Михайлової Г., Янєвої М., Соловей А та 

Шаповал О., які блискуче та креативно справились з поставленою задачею. 

В Історико-краєзнавчому музеї Придунав’я студенти, окрім перекладу 

музейного етикетажу, презентували два зали «Ізмаїл турецький» та 

«Соціально-культурне життя міста в 18-19 ст.» двома європейськими 

мовами – англійською та німецькою. Дуже цікавою стала форма презентації: 

студенти змінювали мови в процесі розповідей, що надало особливості і 

незвичайності представленим екскурсіям. 

Співробітники музеїв наголосили, що з появою студентів музеї оживають, а їх 

свіжі ідеї і нові погляди на історичні події допомагають відкривати нове бачення 

ролі і місця музею в сучасному житті. 

Студенти ІІ курсу спеціальності 035 Філологія проходили виробничу практику 

на базі туристичних агентств «Море туров», «SamTravel»; центру «Турбота 

про життя»; Німецького культурного центру «Бессарабський дім» (смт 

Тарутине), Українського Дунайського Пароплавства. 

Під час проходження практики студентами було зібрано, проаналізовано та 

висвітлено в звіті про ознайомчу практику таку інформацію: загальну 

характеристику підприємства − бази практики; повну назва підприємства, рік 



заснування, місце його знаходження, господарчо-правову форму та головне 

призначення підприємства, основну продукцію  (товари, роботи, послуги), 

обсяги виробництва, споживачі, основні конкуренти, характеристику технології 

виробництва (застаріла, нова, відповідає світовому рівню, рівень автоматизації 

робіт). 

Студенти вивчили професійні обов'язки перекладача-референта підприємства 

− бази практики (важливість праці перекладача-референта для підприємства, 

знання, вміння та навички, що необхідні для якісної роботи перекладача-

референта, ступінь забезпечення науково-технічними словниками, можливість 

використання комп’ютерів у процесі перекладу, труднощі в роботі перекладача-

референта), з’ясували особливості письмового перекладу (договори, контракти, 

проекти, каталоги продукції, інструкції, стандарти, специфікації, техпаспорти, 

брошури, патенти, рекламні тексти, креслення тощо), провели спостереження за 

усним перекладом (переговори, ділові зустрічі, конференції, телефонні розмови 

тощо на замовлення підприємства). 

 

Дотримання мовного законодавства на факультеті 

Усі науково-педагогічні співробітники факультету на засіданнях кафедр, 

ради факультету, ради з якості вищої освіти спілкуються державною мовою. 

Вся документація на факультеті також ведеться державною мовою. Водночас 

усі заняття з мовних дисциплін проводяться мовами країн, що вивчаються (за 

потреби здійснюється переклад українською мовою). 

 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

На факультеті систематично здійснюється контроль забезпечення якості 

освітньої діяльності, який включає в себе перегляд та оновлення освітніх 

програм. 

З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості Університету 

освітня програма та інформація про обов’язкові освітні компоненти (робочі 



програми навчальних дисциплін, силабуси навчальних дисциплін, програми 

практик) розміщуються на веб-сайті Університету.  

Основною метою моніторингу та перегляду освітніх програм є 

підтвердження їх актуальності з урахуванням світових тенденцій розвитку 

відповідної галузі знань та затребуваності на ринку праці, підвищення 

ефективності організації освітнього процесу та задоволення потреб 

здобувачів вищої освіти. Моніторинг та перегляд освітніх програм та 

навчальних планів здійснюється щонайменше один раз за навчальний рік 

робочими групами, які формуються окремо за кожною спеціальністю 

(предметною спеціальністю, спеціалізацією) на період проведення процедур 

зовнішнього або внутрішнього оцінювання якості освітніх програм. 

Моніторинг освітньої програми здійснюється гарантом освітньої програми на 

постійній основі з метою досягнення зазначених в стандарті вищої освіти та 

освітній програмі результатів навчання, а також забезпечення якості навчання 

та викладання. Гаранти освітніх програм застосовують різні способи 

моніторингу, зокрема:  анкетування, опитування та інтерв’ювання 

здобувачів вищої освіти. Результати моніторингу обговорюються на 

засіданнях ради з якості вищої освіти факультету. 

 

Контроль за організаційним та навчально-методичним 

забезпеченням освітнього процесу 

Завідувачами кафедр перевірено стан підготовки курсів на дистанційній 

платформі MOODLE або GOOGLE CLASS у викладачів кафедр шляхом їх 

зарахування на курс як студентів впродовж тижня. Стан розробки курсів для 

онлайн навчання оцінено позитивно.; 

Контроль за якістю проведення навчальних занять відбувається за 

графіком взаємовідвідувань викладачів та завідувачем кафедри як в онлайн, 

так і оффлайн режимах. Викладачі випускових кафедр факультету 

систематично проводять відкриті заняття. Після проведення відкритих занять 

відбувається обговорення на засіданнях кафедр. 



Так, упродовж звітного періоду було проведено відкриті лекції: 

- доц. Шавловська Т.С. - відкрита лекція німецькою мовою для студентів 

4 курсу факультету іноземних мов денної форми навчання 

(спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та 

літератури (переклад включно – перша німецька)) з дисципліни 

«Стилістика німецької мови». Тема лекції: «Синтаксис німецької мови: 

стилістичний аспект». 

- доц. Шикиринська О.Б. – відкрита лекція з дисципліни «Literature of 

England and English-speaking countries», проведена для студентів 412 та 

413 груп факультету іноземних мов денної форми навчання 

(спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.02 

Середня освіта: мова і література (англійська)). Формат лекції – 

дистанційний. 

 

Станом на 13.12.2021 р. фактів порушення академічної 

доброчесності на факультеті не виявлено. 

 

Профорієнтаційна робота на факультеті 

Відповідальні за профорієнтаційну роботу: 

- на факультеті іноземних мов – викл. Салі О.В. 

- на кафедрі загального мовознавства, слов’янських мов та світової 

літератури –  доц. Кискін О.М. 

- на кафедрі романо-германської філології та методики навчання 

іноземних мов викл. Топчій О.Ю. 

- на кафедрі англійської мови та перекладу – викл. Ткаченко Л.Х. 

- на кафедрі української мови та літератури – доц. Мельникова Р.М. 

Питання, пов’язані с профорієнтаційною роботою серед випускників шкіл 

м. Ізмаїла та Одеського регіону систематично обговорювались на засіданнях 

кафедр факультету та вченої ради факультету. Впродовж року викладачами 



кафедр, деканом та заступником декана ФІМ було виконано наступні 

профорієнтаційні заходи: 

1. Оновлено рекламні буклети про напрямки підготовки фахівців 

факультету. 

2. Підготовлено інформацію про напрями підготовки фахівців для 

рекламного ролика факультету. Виготовлено рекламні ролики 

спеціальностей факультету, які розміщено на сайті університету. 

3. Взято участь у проведенні Днів відкритих дверей в ІДГУ. 

4. Розповсюджено рекламні буклети про напрями підготовки фахівців 

кафедри у школах м. Ізмаїла (№10, №4, №8, № 11, № 16, № 1, № 9), 

Ренійському НВК І-ІІІ ступеня, школах №1, 3 та Будинку дитячої 

творчості м. Рені; ЗОШ с. Миколаївка Тарутинського району Одеської 

обл., с. Чистоводне, Володимирівка Білгород-Дністровського р-ну 

Одеської обл., с. Михайлівка Білгород-Дністровського р-ну, с. Білолісся 

Білгород-Дністровського р-ну, м. Арциз тощо. 

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). 

Члени кафедр факультету виступають модераторами багатьох наукових 

і мистецьких заходів, змістом яких є популяризація ІДГУ та спеціальностей 

кафедри. Так, упродовж звітного періоду було проведено традиційні заходи: 

шевченківські роковини, День української писемності та мови, Міжнародний 

день рідної мови, День слов’янської писемності та мови, День європейських 

мов, Католицьке Різдво, тематичні кураторські години, а також організовано 

та проведено інші різноманітні наукові форуми і виховні літературно-

мистецькі заходи, цінні для наукового та культурно-громадського життя 

Подунав’я й України. 

 



Рух студентів (загальна кількість, переведення, відрахування та 

поновлення здобувачів) 

 На факультеті у 2020/21/22н.р. за спеціальностями 035 Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно), 014 Середня освіта 

(Мова і література), навчалося 321 особа, з них за ОС «бакалавр» 225 особи 

денної форми навчання, 27 осіб заочної форми навчання та 1 особа вечірньої 

форми навчання; за ОС магістр 60 осіб денної форми навчання, та 8 осіб 

заочної форми навчання.  

Таблиця 2. 

Переведення студентів у 2021/22 н.р. 
№ Переведення студентів  Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

1 на факультет іноземних мов  0 3 

2 з факультету іноземних мов 0 0 

 

Відрахування студентів у 2021/22 н.р. 
№ Відрахування студентів  Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

1 Відраховано з ФІМ: 0 8 

1. За власним бажання 0 4 

2. За невиконання вимог навчального 

плану 

0 4 

 

Поновлення студентів у 2021/22 н.р. 
№ Поновлення студентів  Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

1 Поновлено: 

1. після академічної відпустки 

2. після відрахування  

3. з інших вузів 

5 

0 

0 

5 

8 

1 

2 

5 

Зарахування студентів на факультет іноземних мов 
№ Зараховано (на 01.09.2021 р. в порівнянні з 01.09.2020 Кількість Кількість 



р) студентів 

2020-2021 н.р 

студентів 

2021-2022 н.р 

1 бакалавр  42 59 

2 магістр 26 24 

 Загальна кількість 68 83 

 

Всього здобувачів вищої освіти  на 2020-2021 н.р. – 269; на  2021-2022 н.р. 

– 321; 

 

Навчання іноземців та осіб без громадянства серед здобувачів вищої 

освіти університету у 2021/22 н.р. 

 

Таблиця 3. 
№ Навчання студентів  Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

1 на факультет іноземних мов  3 2 

 

Випуск фахівців і виконання державного замовлення 

Випуск фахівців ОС «бакалавр» склав на 2020-2021 н.р. з 035 Філологія 

20 студентів, з них 2 студента навчалися на державному замовленні, а з 014 

Середня освіта 35 студентів, з них 30 студентів навчалися на державному 

замовленні; 014 Середня освіта (за скороченим терміном навчання) – 6 

студентів, всі були на державному замовленні; 

Випуск фахівців ОС «магістр» склав на 2020-2021 н.р. з 014 Середня 

освіта 35 студентів, з них 19 студентів навчалися на державному замовленні. 

Всього здобувачів вищої освіти  на 2020-2021 н.р. – 269; на  2021-2022 

н.р. – 321; 

 

Кадрова політика факультету 

Кадрове забезпечення освітнього процесу на факультеті відповідає закону 

про вищу освіту. Всі викладачі мають відповідну базову освіту, більшість 

викладачів факультету мають науковий ступінь  та наукове звання. 

Викладачі факультету підвищують свою кваліфікацію шляхом навчання в 



аспірантурі, докторантурі, захисту дисертаційних досліджень, здобуття 

вченого звання. Так, у поточному році к.філол.н. Шикиринській О.Б. та 

к.філол.н. Шавловській Т.С. було присвоєне вчене звання доцента від 30 

червня 2021 р. Наказ № 168О від 18.10 2021 р., викладач Салі О.В. 

закінчила аспірантуру й готується до захисту кандидатської дисертації. З 

01.10.2021 р. підвищує кваліфікацію в межах навчання в докторантурі 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова проф. 

Райбедюк Г.Б. за спеціальністю 035 Філологія. 

  Участь в атестації наукових кадрів: Шевчук Т.С. – член 

спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01, Інститут літератури ім. Т. Г. 

Шевченка НАН України (наказ № 1412 від 18.12.2018). 

Шевчук Т.С. Офіційний опонент дисертаційного дослідження О.С. Бай 

«Поетична творчість Данила Братковського в контексті барокової літератури 

українсько-польського пограниччя». Захист відбувся 20.09.21 на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. 

Т. Г. Шевченка НАН України. 

 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу (шляхом 

стажування). 

Кафедра англійської філології: 

Олейнікова Г.О.:  

2021 р. – підвищення кваліфікації, участь у вебінарі «Використання 

інструментів онлайн навчання в освітньому процесі МАУП» (сертифікат № 

0009/21) 

Вдовенко Т. О.: 

2021 р. – курси «Цифрові технології організації змішаного навчання для 

підвищення якості освітнього процесу за дистанційною формою» (сертифікат 

про підвищення кваліфікації КПК 02125467/001095-21); 

2021 р. – тренінг за темою «Підготовка заявки на отримання гранту. 

Фандрейзінг» Карітас Одеса УГКЦ (сертифікат) 

2021 р. – «International experience in the field of publishing. Successful 

publications in Scopus and Web of Science». Сертифікат про підвищення 

кваліфікації АА 2706 (Certification Center at the Scientific Publications, з 

15.11.21 по 19.11.21) 

Четверікова О. Р.: 

http://idgu.edu.ua/faculties/fim#popup-2469
http://idgu.edu.ua/faculties/fim#popup-2475


2021 р. – підвищення кваліфікації, участь у вебінарі «Використання 

інструментів онлайн навчання в освітньому процесі МАУП» (сертифікат № 

0009/21); 

Сорока Т.В.:  

2021 р. – підвищення кваліфікації на базі Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янск). 

Тема «Новітні методики й форми викладання перекладознавчих дисциплін у 

закладах вищої освіти (спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно))» (посвідчення № 38/21 

від 14.06.2021); 

Шиляєва Т.В.:  

2021 р. – підвищення кваліфікації. Онлайн-курс: «EXAM STRATEGIES 

FROM A TO Z» , EdEra (20 годин); 

2021 р. – підвищення кваліфікації. Онлайн-курс: «ІЗІ ЗНО. Англійська мова», 

EdEra, ( 30 годин); 

2021 р. – підвищення кваліфікації . Участь в V Міжнародній онлайн олімпіаді 

з англійської мови для викладачів від Skyeng  та Skysmart; 

2021 р. – підвищення кваліфікації за темою «Сервіси для створення 

інтерактивних навчальних матеріалів» (14-15 серпня 2021 р.) Рух Освіта. 

Диплом № 7115917786249.6 годин (0,2 кредиту (ЄКТС) КВЕД 85.59 

 

Ткаченко Л. Х.: 

2021 р. – підвищення кваліфікації, участь у методичному семінару-тренінгу 

―Використання інструментів онлайн-навчання в осв. процесі‖ на базі 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ МАУП» (сертифікат 002/21 від 29.06.21) 

 

Крюкова О.І.: 

2021 р. – підвищення кваліфікації на базі платформи Prometheus за ініціативи 

Американської Ради з міжнародної освіти АCTR/ACCELS. Тема он-лайн 

курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (сертифікат: 

eca6048feedd4150a4709222b3fe8004  від  13  серпня  2021 р.); 

2021 р. – підвищення кваліфікації на базі платформи Prometheus за ініціативи 

Колумбійського університету, США. Тема он-лайн курсу «Наука про 

навчання: Що має знати кожен вчитель?» (сертифікат: 

5d182bdbe26f4d6a9a5064f717cebfae  від  22  липня  2021 р.); 

2021 р. – підвищення кваліфікації на базі платформи Prometheus. Тема он-

лайн курсу  «Бізнес англійська» Сертифікат: 

bfa95bc9ad8f4a748cfbbce3f4011a40 від 22 липня 2021р. 

Слободяк С. І.: 

2021 р.  – підвищення кваліфікації на базі платформи масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus. Тема: «Академічна доброчесність, онлайн-курс 

для викладачів» (сертифікат: aca9f2f8adca4791bfe2103e09abbc55); 

2021 р. –  підвищення кваліфікації на базі навчальної онлайн-платформи 

Alison (м. Голвей, Ірландія). Тема: «Introduction to Teaching English as a 

Second Language» (сертифікат: 1885-17301959); 

http://idgu.edu.ua/faculties/fim#popup-2789
http://idgu.edu.ua/faculties/fim#popup-2787
http://idgu.edu.ua/faculties/fim#popup-20888
http://idgu.edu.ua/faculties/fim#popup-2785


2021 р. – міжнародна сертифікація Certiport за програмою «Professional 

Communication», сертифікат міжнародного іспиту  CSB (Communication Skills 

for Business) (сертифікат:  wnQxu-48ue). 

2020 р. – підвищення кваліфікації на базі Центру української мови і культури 

при ІДГУ (посвідчення ЦУМК 02125467/000272-20); 

2020 р. – підвищення кваліфікації на базі ІДГУ (свідоцтво ПК 

02125476/000056-20 (Організація навчального процесу за технологіями 

дистанційного навчання) від 4 -12 лютого 2020р.; 

2020 р. – участь у семінарі-практикумі  «Сучасні підходи у викладанні 

англійської мови» у рамках проекту Корпусу миру «Викладання англійської 

мови як іноземної» 

 

Кафедра романо-германської філології та МНІМ:  

Шавловська Т.С. 

Goethe-Institut: Unterrichten mit digitalen Medien für Fortgeschrittene – 21.06. – 

21.11. 2021 (за кордоном онлайн) 

 

Goethe-Institut: Online Monitoring – 25.10. – 05.12.2021 (за кордоном онлайн) 

 

Лузанова Л.В. 

 

Goethe-Institut: Online Monitoring – 25.10. – 05.12.2021 (за кордоном онлайн) 

 

Салі О.В.Проходження онлайн-курсів з отриманням сертифікату (на 

міжнародних платформах Coursera,  EdX тощо) 

 

Кулинич Г.В. Підвищення кваліфікації або стажування з отриманням 

посвідчення (міжнародне) Гѐте-інститут (Київ) (11.01-21.03 2021) 

 

Кафедра української мови та літератури: 

Д.філол.н. А.О. Колесников, доц. Делюсто М. С. - у жовтні 2021 р. 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 035 Філологія в Одеському 

національному університеті ім. І.І. Мечникова. 

Доц. Циганок І.Б.  - онлайн-курси від ЕdEra #blend_IT: ОПАНУЄМО 

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників 

адміністрації закладів вищої освіти (3 кредити, 90 годин) з отриманням 

сертифікату (від 04.04.2021 у базі проєкту EdEra https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/ed-era/cert/ec75760212e14d4b9da360df38452a78/valid.html) 

 

Інформацію про підвищення кваліфікації у порівнянні з 2020 роком 

подано в таблиці 4: 

https://lernen.goethe.de/moodle/course/view.php?id=979233&overview=1
https://lernen.goethe.de/moodle/course/view.php?id=1089893&overview=1
https://lernen.goethe.de/moodle/course/view.php?id=1089893&overview=1
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/ec75760212e14d4b9da360df38452a78/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/ec75760212e14d4b9da360df38452a78/valid.html
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 Кафедра англійської філології 
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 Кафедра романо-германської філології та МНІМ: 

 5 4 

 Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової 

літератури: 

 1 - 

 Кафедра української мови та літератури: 

  2 

 56 23 

 

Ефективність науково-дослідної діяльності 

Основні результати наукової діяльності у 2021 р.:  

У 2021 році науково-педагогічними працівниками факультету було 

організовано та проведено 1 Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики», в якій взяли 

участь науковці з України, Молдови, Румунії, Болгарії, Австрії, Німеччини, 

США, та 1 Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні 

проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти», яка стала 

всеукраїнською методичною платформою для викладачів ЗВО та вчителів 

ЗСО. 

Кафедрою української мови та літератури було організовано та 

проведено Всеукраїнську  науково-практичну конференцію з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови та на відзначення 30-ї річниці незалежності 

України «Українська мова як фактор єдності незалежної України: стан і 

проблеми» (23 лютого 2021р.), Всеукраїнські студентські наукові читання з 

нагоди 207-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка (11 березня 2021 р.), 

Всеукраїнський круглий стіл з нагоди Дня української писемності та мови 



«Українська мова в полілінгвальному середовищі межиріччя Дністра і 

Дунаю» (5 листопада  2021 р.). 

Кафедрою загального мовознавства, слов’янських мов та світової 

літератури організовано й проведено: 

- Міжнародну науково-практичну конференцію «Слов’янські 

читання» 

Термін проведення: 24 травня, 2021 

Кількість учасників: понад 30 осіб 

Країни-учасниці: Україна, Болгарія, Польща, Росія 

Інформація про основні проблеми, які обговорювалися на науковому заході: 

спадкоємність літературних традицій; концепції людини і картини світу у 

літературі східних слов’ян; проблеми її поетики і стилю; сутність 

слов’янської культури в аспектах її джерел, традицій, взаємодії з іншими 

культурами та розвитку у сьогоденні. 

- Міжнародний Форум до Дня слов'янської писемності і культури 

«Болгарська громада України: історія, сучасність та перспективи 

розвитку в нових соціально-економічних умовах» 

Термін проведення: 24-25 травня, 2021 

Кількість учасників: понад 50 осіб 

Країни-учасниці: Україна, Болгарія. 

Інформація про основні проблеми, які обговорювалися на науковому 

заході: питання життєдіяльності болгарської громади України: історико-

географічні особливості формування ареалів розселення болгар, специфіка 

господарського освоєння ними території країни в сучасних кордонах, 

перспективи активізації українсько-болгарських соціально-економічних 

відносин, оптимізація системи надання освітніх та культурних послуг в 

контексті адміністративно-територіальної реформи та децентралізації 

влади, сучасні особливості та перспективи розвитку новоутворених 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня – територіальних 

громад. 



13 грудня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була 

проведена науково-практична конференція до 30-річчя встановлення україно-

болгарських відносин «УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ ВІДНОСИНИ: 

ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». 

http://idgu.edu.ua/34159 

Викладачі кафедри української мови та літератури організували і 

провели:  

І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, який було проведено серед 

студентів факультету факультету іноземних мов та педагогічного факультету 

(жовтень 2021 р. доц. Делюсто М. С.);  

І етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, 

який було проведено серед студентів факультету іноземних мов та 

педагогічного факультету (9 листопада 2021 р. – доц. Топчий Л. М.); 

Професорсько-викладацький склад кафедри загального мовознавства, 

слов’янських мов та світової літератури та кафедри української мови і 

літератури бере участь з 2019 по 2021 рр. у фундаментальному 

державному науковому проєкті «Регіональна література і живопис 

етнічних груп Українського Подунав’я як засіб формування колективної 

ідентичності локального соціуму» (держреєстраційний номер – 

0119U100996). Мета – дослідження та популяризація естетичних досягнень 

сучасної літератури і живопису Українського Придунав’я як засобу 

міжкультурної комунікації, гармонізації і стабілізації міжетнічних відносин у 

багатонаціональному регіоні. 

Керівник проекту – д.філол.наук проф. Шевчук Т.С., відповідальний 

виконавець – к. філол. н., проф. Райбедюк Г. Б. 

В рамках реалізації проєкту видано: 

Альбом «Художники Бессарабії» / Упор. Шевчук Т.С. Дрогобич: Коло, 

2020. 134 с. (16 ум. д.а.); 

2021: 

http://idgu.edu.ua/34159


«Две люлки, две родини. Поезія бессарабських болгар в українських 

перекладах». Серія «Поезія Буджака», 2021. т. 2. Упор. Шевчук Т.С., 

Берестецька О.М. Ізмаїл. 146 с.  

Відлуння Буджака. Серія „Поезія Буджака‖, Вип. 3  [збірка поезій рум., 

укр. мовами] / Упорядники Шевчук Т. С., Райбедюк Г. Б., Урсу Н.Г. – Ізмаїл: 

Ірбіс, 2021. – 110 с. 

Ізмаїльська болгарська громада імені Святої Софії (2001-2021): 

альманах / Упор. Т.С. Шевчук, О.П. Берестецька, І.В. Пастир. Болград: ТОВ 

«Арт-Юг», 2021. 124 с. 

Заключено договір про наукове консультування у сфері культурної 

діяльності Обласного Центру національних культур авторами наукового 

проекту «Регіональна література і живопис» (2020-2025). 

А. О. Колесников – член редколегії журналу категорії «Б»: «Українська 

мова» науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН 

України. Вип. 1(77). 2021 https://iul-

nasu.org.ua/pdf/ukrmova/UkrMova_1_21.pdf https://ukrmova.iul-

nasu.org.ua/redaktsijna-kolegiya.html - Включено до Перелiку друкованих 

наукових фахових видань України категорiї ―Б‖ (наказ МОН України № 420 

вiд 15.04.21). 

Упродовж звітного періоду науково-педагогічними працівниками 

факультету було опубліковано 2 статті у фахових наукових виданнях 

категорії «А» та в міжнародних науко метричних базах даних Scopus або Web 

of Science та 23 статті фахових наукових виданнях категорії «В». 

Таблиця 5. 

 2020 2021 

 публікації у 

фахових наукових 

виданнях категорії 

«А» та в 

міжнародних науко 

метричних базах 

даних Scopus або 

Web of Science 

публікації у фахових 

наукових виданнях 

категорії «В» 

публікації у 

фахових наукових 

виданнях категорії 

«А» та в 

міжнародних науко 

метричних базах 

даних Scopus або 

Web of Science 

публікації у 

фахових наукових 

виданнях 

категорії «В» 

https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/UkrMova_1_21.pdf
https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/UkrMova_1_21.pdf
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/redaktsijna-kolegiya.html
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/redaktsijna-kolegiya.html
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Вихідні дані публікацій вказано у наступній таблиці: 

Таблиця 6. 

 публікацій у фахових наукових виданнях категорії «А»  

 2020 2021  

 Кафедра англійської філології  

1 Олейнікова Г.О.Cultural Values of the 

Museums from Southern Ukraine Lost 

during the Years of the Second World War // 

DANUBIUS XXXVIII, Supliment, 80 years 

of Higher Education in Southern Bessarabia. 

Tradition, Culture and Education. Galati. 

2020, 238 p // В соавторстве с 

TetianaYerych 

  

 Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової латератури  

  KichukYa., ShevchukT. Public Movement 

of the National Minorities in 

BudzhakPoliethnic Society as a Factor of 

Intercultural Interaction (Period of 

Independent Ukraine)// Danubius. XXXVIII, 

Supliment 80 Years of Higher Education in 

Southern Bessarabia.Tradition, Culture and 

Education. 2020. EdituraMuzeului de 

IstorieGalaţi, 2021. p. 221-237. Print ISSN: 

1220-5052; Electronic ISSN: 2392-7992. 

1 

 Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов  

  - Shavlovska T. Information Technologies 

inTheProcessofTeachingForeignLanguagesin

HigherEducationalInstitutions / Shavlovska 

T.//IJCSNS International Journal of Computer 

Science and Network Security, 2021, pp. 76-

82 

https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-

Khanykina/publication/350995251_Informati

on_Technologies_in_The_Process_of_Teachi

ng_Foreign_Languages_in_Higher_Education

al_Institutions/links/607ea229881fa114b414e

101/Information-Technologies-in-The-

Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-

Higher-Educational-Institutions.pdf 

- 2 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921317
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921317
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921317
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921317
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921317
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35221
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35221
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35221
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Khanykina/publication/350995251_Information_Technologies_in_The_Process_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Higher_Educational_Institutions/links/607ea229881fa114b414e101/Information-Technologies-in-The-Process-of-Teaching-Foreign-Languages-in-Higher-Educational-Institutions.pdf
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 публікацій у фахових наукових виданнях категорії «В»  

 2020 2021  

 Кафедра англійської філології  

1 Вдовенко Т.О. ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В РОМАНІ Дж. 

БАРНСА «ІСТОРІЯ СВІТУ у 10 ½  

ГЛАВАХ»/ Наукові записки // Серія: 

Філологічні науки. – Кропивницький: 

Видавництво «КОД», – 2020. – С. 28-32. 

Олейнікова Г.О. Time – an integral 

feature of the vector movement of science-

fiction narrative // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер.: Філологія. 2021 No 

47 том 2 – Одеса, 2021 

1 

2 Четверікова О.Р. Adverising communication 

in cultural environment // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія : Філологія, Вип.46. 2020. – С. 181-184. 

(на англ. мові)  

Олейнікова Г.О. Historical aspects of 

the development of archaisms in the 

English language // Науковий Вісник 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Серія 

«Історичні науки», Вип.52, 2021; 

2 

3 Сорока Т.В. Специфіка семного складу 

іменників на позначення моральності в 

сучасних українській та англійській мовах. 

Сучасні дослідження з іноземної філології. 

Ужгород, 2020. Вип. 18. С. 167—178. 

Наукова стаття у періодичному фаховому 

виданні ВАК, яке індексується в Google 

Scholar. 

Четверікова О.Р. History of clothing in 

the medieval Britain // Науковий вісник 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Серія 

«Історичні науки», 2021.– Вип. 52. - С. 

204-215. 

3 

4 Soroka T.V. Dictionary entry as a means of 

explicit expressiveness of an axionomen 

semantic structure. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Філологія. Збірник наукових праць. 

Одеса, 2020. Випуск 46. Том 2. С. 146—149. 

Видання включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

Вдовенко Т.О. TEACHING COUNTRY 

STUDIES OF ENGLISH-SPEAKING 

COUNTRIES IN 

DISTANCEEDUCATION // Викладання 

мов у вищих навчальних закладах 

освіти на сучасному етапі. 

Міжпредметні зв’язки. Зб. наук праць. 
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Науково-дослідна діяльність студентів факультету. 

Упродовж звітного періоду здобувачі вищої освіти факультету іноземних мов 

брали участь у всеукраїнських наукових конференціях, які традиційно 

проводяться в університеті. 

У 2020 проведено 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції, в яких 

взяли участь 155 здобувачів вищої освіти факультету, у 2021 році учасниками 

двох традиційних студентських науково-практичних конференцій стали 207 

студентів факультету: 

Таблиця 7. 
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конференції 

«ПРІОРИТЕТНІ 
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ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО 

ПРОСТОРУ: пошук 

студента» 
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науково-практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ 

СТ.: сучасні 

проблеми та 

тенденції розвитку 

ХІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Пріоритетні 

напрями 

європейського 

наукового простору: 

пошук студента» 

VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК СТУДЕНТІВ 

ХХІ СТ.: сучасні 

проблеми та тенденції 

розвитку 

гуманітарних і 
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гуманітарних і 

соціально-

економічних наук» 

соціально-

економічних наук» 

 63 92 116 91 

 155 207 

 

М. С. Делюсто здійснила керівництво студенткою Прокофʼєвою Р. В. – 

переможницею ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт у номінації «Внесок у діалектологічні дослідження». 

 Студенти факультету іноземних мов Анна Тодорова (35І група) та 

Марина Берестецька (61 І група) під керівництвом викладача кафедри 

загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури посіли 

призові місця Анна Тодорова (І місце) та Марина Берестецька (ІІ місце) в 

конкурсі есе на тему «Болгарія – Україна: минуле, сучасність, перспективи», 

який було організовано Центром болгаристики Мелітопольського державного 

педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького за підтримки 

Посольства Республіки Болгарія в Україні. 

Міжнародна діяльність університету та академічна мобільність 

участь науково-педагогічних та наукових працівників у програмах 

міжнародної академічної мобільності 

Викладачі усіх кафедр факультету беруть учать у міжнародних проектах та 

програмах міжнародної академічної мобільності, по закінченню яких 

отримують сертифікати. 

 

 

Таблиця 8. 

№п

/п 

ПІБ викладача Назва проекту/програми термін 

1. доц. Головіна Н.Б. «Історія, сучасність та майбутній 

потенціал німців в Україні» 

в рамках програми дослідницького 

центру DIMOS (Deutsch in Mittel-, 

Ost- und Südeuropa / Німецька в 

Центральній, Східній та Південній 

2020 - 2021 р.р. 

(м. Регенсбург, 

Німеччина) 



Європі) 

2. доц. Головіна Н.Б. 

ст.викл. Лузанова Л.В. 

Щорічний (2016 – 2021 р.р.) 

міжнародний проект в 

кооперації з: Асоціацією 

бессарабських німців (Штутгарт), 

Економічною гімназією «Георг-

Гольдштейн-шуле» (Бад Урах), 

Одеським національним 

уніве6рситетом імені І.І. 

Мечнікова і Одеським 

національним політехнічним 

університетом «Бессарабія – 

міжкультурний міст між 

Німеччиною та Україною» 

12.07. – 21.07.2021 

(смт. Тарутине, 

Україна) 

3. ст.викл. Лузанова Л.В. Міжнародна літня школа з DAAD 

«Мультинаціональний Південь 

України» 

06.09. – 17.09.2021 

(м. Миколаїв, м. 

Одеса, Україна) 

4. проф. Колесников А.О. Міжнародний науковий проект 

„Contested Language Diversity 

– Dealing with Minority 

Languages in post-Soviet 

Ukraine and Russia“ (Дебати 

щодо мовного розмаїття: 

менеджмент мов меншин в 

Україні та Росії) – Projekt 

Nr.62700520 – від Гіссенського 

університету ім. Юстуса Лібіха 

(Німеччина) під керівництвом 

голови наукового центру 

«Східна Європа» (GiZo), 

професора, доктора Моніки 

Вінґендер (https://www.uni-

giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachri

chtungen/contested_language_div

ersity/participants, 

https://www.uni-

giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachri

chtungen/contested_language_div

ersity/events). Проєкт діє за 

підтримки Фонду Volkswagen 

(04/2020 – 03/2023). 

2020 – 2021 р.р. (м. 

Гіссен, Німеччина) 

5. доц. Кольцун Н.М. Проєкт Европейського Союзу 

для університетів України 

спільно з університетом ім. 

Масарика (м. Брно, Чехія) 

«Зміни у педагогічних 

університетах та факультетах у 

ХХ столітті» 

2019 -2021 рр. 

(м. Брно, Чехія) 

 

участь здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної академічної 

https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/participants
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/participants
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/participants
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/participants
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/events
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/events
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/events
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/events


мобільності 

Таблиця 9. 

№п/п ПІБ студента Назва 

проекту/програми 

термін 

1. Бурова Д., 32 І група 

Курдогло К., 42 І група 

Древаль В., 42 І група 

Міжнародна літня 

школа з DAAD 

«Мультинаціональний 

Південь України» 

06.09. – 17.09.2021 

(м. Миколаїв, м. 

Одеса, Україна) 

2. Курдогло К., 42 І група 

Лузанова О., 52 І група 

Корольова А., 42 І група 

Бурова Д., 32 І група 

Щорічний 

міжнародний проект 

в кооперації з: 
Асоціацією 

бессарабських німців 

(Штутгарт), 

Економічною 

гімназією «Георг-

Гольдштейн-шуле» 

(Бад Урах), Одеським 

національним 

уніве6рситетом імені 

І.І. Мечнікова і 

Одеським 

національним 

політехнічним 

університетом 

«Бессарабія – 

міжкультурний міст 

між Німеччиною та 

Україною» 

12.07. – 21.07.2021 

(смт. Тарутине, 

Україна) 

 

Наявність навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним 

обладнанням a6o іншим спеціальним обладнанням, що забезпечує 

виконання функцій мультимедійного обладнання: 

На факультеті є 2 навчальні аудиторії, оснащені мультимедійним 

проектором. 

 

Виховна робота та культурна діяльність 

Організація виховної та культурної діяльності зі студентами 

В організації виховної роботи факультет керується Конституцією 

України, загальною декларацією прав людини, Указом Президента України 

„Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 

здорового способу життя громадян‖ від 27.04.1999р; Національною 



доктриною розвитку освіти України y ХХІ столітті та іншими нормативними 

актами. 

Пріоритетним напрямком у виховній роботі є формування особистості, 

яка усвідомлює свою належність до українського народу, вона спрямована на 

втілення в життя української національної ідеї, виховання людини 

демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, 

традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір 

кожної людини. 

Діяльність органу студентського самоврядування спрямована на 

удосконалення навчально-виховного процесу, а саме: на якість навчання, 

підвищення рівня духовності і культури, формування активної соціально-

життєвої позиції.  

З метою формування у студентів почуття відповідальності, колективізму, 

відповідного психологічного клімату деканат щомісячно проводять наради зі 

студентським активом, на яких розглядаються питання трудової дисципліни 

студентів, результати навчання, порушуються проблеми організації 

самостійної роботи студентів та її методичного забезпечення, перспективи 

розвитку застосування кредитно-рейтингової системи в навчальному процесі 

та ін. 

Великий вплив на розвиток студентського самоврядування мають 

куратори академічної мобільності. 

Формуванню навичок здорового способу життя, профілактиці 

розповсюдження ВІЛ-СНІДу та толерантному ставлення до ВІЛ-інфікованих 

сприяє Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції 

та проведення різноманітних акцій та заходів, спрямованих на 

популяризацію життя вільного від шкідливих звичок. У першу чергу це 

«Молодь проти СНІДу», «Ні – палінню!», Спартакіада студентів ІДГУ. 

 Серед найбільш вагомих заходів факультету є такі: святкування Дня 

першого дзвоника, святковий вечір «И снова с Вами», присвячений 

Всесвітньому Дню театру,  концерт «Дунайська весна»,  проведення виставки 



«Краса, створена жінкою», проведення акції «День милосердя», виховний 

захід «Дзвони Чорнобиля»,  виховні заходи на  тему: «Моя улюблена справа»,  

«Вчимося жити в мирі і злагоді», «Сучасні молодіжні течії та напрямки», 

«Сучасно та модно», «Культурні розбіжності та загальнолюдські цінності» 

тощо. 

 Студентським активом із самоврядування на факультеті та під 

керівництвом заступника декана залучено студентів до участі у благодійних 

акціях та заходах: «Студенти - дітям-сиротам та малозабезпеченим», «Я 

врятував життя», «Зелений паросток майбутнього», «Подаруй дітям казку»,у 

благодійній ярмарці «Поспішайте робити добро» присвяченій річниці 

заснування факультету,у місцевих заходах до Дня міста. 

 

Виконання заходів щодо запобігання проявам корупційних 

правопорушень 

Проводиться систематична робота щодо запобігання корупційних 

правопорушень: лекції, бесіди з викладачами факультету. 

Перспективні напрями діяльності в 2022 р. 

1. Оптимізувати навчальний процес: 

 змінити організаційно-змістовні засади з метою ефективної реалізації 

принципу студентоцентризму при викладанні іноземних мов; 

 оволодіння мовними закономірностями через мовленнєву діяльність 

в конкретних (життєво-професійних) ситуаціях спілкування; 

 використання актуальних, переважно автентичних загально-

тематичних і професійно-зорієнтованих навчальних матеріалів і 

технології навчання (візуалізація, презентація, ведення дискусій, 

метаплан, інтелектуальні карти, проектна робота, ділові ігри тощо); 

 переважна одномовність практичних занять, що допомагає подолати 

психологічні бар’єри при необхідності спілкуватися іноземною 

мовою та позбутися звички перекладати бажані висловлювання з 

рідної мови іноземною (поштовх до мислення іноземною мовою); 



 постійна мовленнєва діяльність студентів на практичних заняття з 

варіацією форм їх навчальної взаємодії / співпраці; 

3. Вдосконалення системи заохочення, а саме розробити гнучку систему 

платних послуг для студентів з ліквідації академічної заборгованості. 

4. Покращити роботу наукових керівників проблемних груп щодо участі 

студентів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, науково-практичних 

конференціях і збільшення кількості публікацій у наукових виданнях ВНЗ 

України та зарубіжжя. 

 

 
 
 


