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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 (31 серпня 2022 р. (протокол №1)) в рамках Концепції розвитку 

факультету ФІМ на 2021-2027 рр. Діяльність факультету іноземних мов в 

2022 р. розвивається в рамках Концепції розвитку факультету на 2021-2027 

рр., яка спрямована на інтеграцію до європейської і світової систем вищої 

гуманітарної освіти, розвитку національного ринку праці, передбачає 

загальну орієнтацію на єдиний європейський освітній простір і наближення 

освітніх послуг до європейських стандартів. 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). 

- впровадження тематики європейської інтеграції в освітній процес та 

тематику наукових досліджень. 

- проведення інформаційних зустрічей та тренінгів щодо підготовки 

заявок на участь в міжнародних проєктах. 

- 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 

провідних вітчизняних наукових виданнях рівня «Б» та зарубіжних 

журналах, зареєстрованих у світових наукометричних базах (див. таблиці 5, 

6). 

- налагодження наукової співпраці з іноземними університетами. 

- проведення круглих столів, семінарів, конференцій. 

Ліцензування й акредитація освітньої діяльності 

У звітному періоді не було заплановано ліцензування та акредитації 

освітніх програм спеціальностей факультету. 

Діяльність вченої ради факультету 

На початку 2022/2023 н.р. склад вченої ради факультету іноземних мов 

ІДГУ було оновлено. В.о. декана призначено проф. Шевчук Т.С., 

заступником декана – завкафедри англійської філології та світової літератури 

доц. Олейнікову Г.О. 

Оновлений склад вченої ради факультету іноземних мов ІДГУ  

№ ПІБ, науковий ступінь, вчене  

звання 

Посада 

1 д. філол. наук, проф.  

Шевчук Тетяна Станіславівна 

в.о. декана факультету іноземних мов, 

голова ради 

2 к. філол. наук, доцент 

Олейнікова Галина Олександрівна 

завідувач кафедри англійської філології та 

світової літератури, заступник декана 

3 д. філол. наук, проф. 

Колесников Андрій Олександрович 

завідувач кафедри української мови і 

літератури 

4 к. пед. наук, доцент 

Рябушко Світлана Олексіївна 

завідувач кафедри романо-германських 

мов та методики навчання іноземних мов 

5 к. філол. наук, доцент 

Шавловська Тетяна Сергіїївна 

член кафедри романо-германських мов та 

методики навчання іноземних мов 

6 к. філол. наук, доцент 

Четверікова Олена Роальдівна 

кафедри англійської філології та світової 

літератури 

7 к. філол. наук, доцент  

Сорока Тетяна В’ячеславівна 

член кафедри англійської філології та 

світової літератури 

8 к. філол. наук, доцент 

Шикиринська Ольга Борисівна 

член кафедри англійської філології та 

світової літератури, секретар вченої ради 

факультету іноземних мов 

9 к. філол. наук, доцент член кафедри української мови і 



Фоміна Лілія Георгіївна літератури, відповідальний секретар 

приймальної комісії ІДГУ 

10 ст. викладач  

Лузанова Людмила Володимирівна 

член кафедри романо-германських мов та 

методики навчання іноземних мов 

11 студентка 4 курсу 

Бурова Діана Олександрівна 

секретар студради факультету іноземних 

мов ІДГУ 

 

У 2021/2022 навчальному році було проведено 6 засідань вченої ради 

факультету, у 2022/2023 – 5 засідань вченої ради факультету. 

Найактуальнішими питаннями були: 

1. Про особливості організації навчального процесу під час 

воєнного стану (протокол № 5, 2021-2022н.р.; протокол №1, 2022-2023 н.р.). 

2. Про реорганізацію факультету іноземних мов у факультет 

української та іноземної філології (протокол № 1; 2, 2022-2023 н.р). 

3. Про організацію вибору ДВВ студентами I–III, IV курсів та 

затвердження дисциплін за вибором, (протокол №6, 2020-2021н.р.; протокол 

№2, 2022-2023 н.р). 

4. Про стан та основні завдання профорієнтаційної роботи на 

факультеті (протокол № 5, 2021-2022н.р.; протокол № 3, 2022-2023н.р.). 

5. Про стан підготовки студентських наукових робіт на 

Всеукраїнський конкурс, (протокол №3, 2021-2022 н.р.; протокол №2, 2022-

2023 н.р). 

6. 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 3 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 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 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 

2021 рік 2022 рік 

Кафедра англійської філології 

1 доц. 

Шикиринськ

а  

О. Б. 

Інтермедіальна парадигма 

філософської прози Джона 

Беньяна і Григорія 

Сковороди:монографія.-

Ізмаїл,Ірбіс,2021.-204 с. 

Олейнікова 

Г.О., 

Шевчук Т.С. 

Шикиринська 

О.Б. 

Методичні 

рекомендації до 

складання 

атестаційного 

екзамену з 

англійської мови, 

світової літератури та 

методик їх навчання. 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 

2022. 30 с. 

2 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‖) 

- - 

3 Шевчук Т.С., 

Олейнікова 

Г.О. 

Розділи у закордонній 

колективній монографії 

«Spațiul cultural românesc din 

Bugeac [Redactor de carte: 

Lilia Țiganenko, Tаtiana 

Șevciuk]. Oradea: Centrul de 

exelență pentru studiul 

minorităților transfrontaliere, 

2021. 202 p.». 

Шевчук Т.С.: С. 53-72; 133-

142 

Оленікова Г.О.: С. 159-176. 

- - 

Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

4 доц. 

Шавловська 

Т.С. 

Навчально-методичний 

посібник до вивчення теми: 

«Mensch: 

CharakterundÄusseres», 67 с. 

- - 

5 викл. 

Кулинич Г.В. 

Навчально-методичний  

посібник «Deutsch»: збірка 

додаткових вправ та тем, 

частина 1, 151 с. 

- - 

6 викл. Мітєва 

В.В. 

Навчально-методичний 

посібник «Modalverben»: 

додаткові матеріали з 

німецької мови, 75 с. 

- - 

Кафедра української мови і літератури 

7 проф. Райбедюк 

Г.Б. 

Навчальний посібник-

хрестоматія з літератури 

рідного краю «Люби і 

знай свій рідний край» 

Проф. 

Колесніков 

А.О. 

Розділ у кол. 

монографії: 

Прикладна 

лінгвістика на Півдні 



Ізмаїл: СМИЛ, 120 с. України: здобутки і 

перспективи. 

Вінниця: ТВОРИ, 

2022. с. 98-105.  

8 проф. Райбедюк 

Г.Б. 

Пророцтва 

січеславського 

правдоборця : Микола 

Невидайло та його проза. 

Палітра слова й тексту 

Січеславщини : 

колективна монографія / 

За ред. В. П. Біляцької. 

Вип. 2. Дніпро : Ліра, 

2021. С. 41–65 

Циганок І. Б. Розділ у кол. 

монографії: 

Česká republika: 

Publishing Group 

„Vědecká perspektiva―, 

2022. С. 71-98. 

9 доц. Циганок І. 

Б. 

Кваліфікаційна робота з 

української мови: 

Методичні рекомендації. 

Ізмаїл. 2021. 32 с. 

  

10 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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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 2022-2023 н.р. викладачами кафедр факультету було запропоновано 

нові вибіркові компоненти для індивідуального плану здобувачів ОС 

«бакалавр»: 

«Актуальні питання медіалінгвістики» (доц. Четверікова О.Р.) 

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


«Англійське академічне письмо» (доц. Олейнікова Г.О.) 

«Лінгвістичний аналіз тексту» (доц. Олейнікова Г.О.) 

«Лексичні труднощі перекладу» (доц. Сорока Т.В.) 

«Англійська мова рівня С1» (викл. Шиляєва Т.О.) 

«DLL 4: вправи, завдання та інтеракція на уроці німецької мови» 

(ст.викл. Лузанова Л.В.)  

«Інновації у викладанні світової літератури» (доц. Кискін О.М.) 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 2022 році університетом було підписано договори про співпрацю з 269 

базами практик, у минулому році їх кількість також становила 269. 

Навесні 2022 року практична підготовка студентів 2 та 3 курсів 

відбувалася з елементами дистанційного навчання, враховуючи ситуацію 

воєнного стану в країні. Педагогічна практика проводилася для студентів 2, 3 

курсів згідно графіку навчального процесу для студентів денної форми 

навчання на 2021-2022 н.р. 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. Шикиринська О.Б., 

викл. Потапенко Н.В.; 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf
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- по кафедрі романо-германської філології – доц. Головіна Н.Б., доц. 

Шавловська Т.С., ст.викл. Лузанова Л.В., доц. Голованова О.М., викл. 

Берестецька О.П. 

- 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.  

Виробнича практика студентів ІV курсу проходила з 14.11.2022 р. по 

25.12.2022 р. в закладах загальної середньої освіти міста Ізмаїл (Ізмаїльський 

ліцей №1 з гімназією, Ізмаїльська гімназія № 2 з початковою школою, 

Ізмаїльський ліцей № 16 з гімназією та початковою школою, КНЗО 

«Український ліцей ім. Т. Г. Шевченка») та в містах й селах Одеської області 

(Васильківський ліцей, ЗЗСО № 2 м. Рені, Лощинівський ЗЗСО,  

Арцизький опорний заклад освіти №1 - ліцей з початковою школою та 

гімназією, Новосільський ЗЗСО). 

Завданнями виробничої практики (педагогічної) були: 

- вдосконалення психолого-педагогічних та спеціальних (з предметів) 

знань здобувачів ОС «бакалавр» в процесі їх застосування для здійснення 

освітнього процесу;  

- розвиток у студентів - практикантів уявлення про роботу сучасної 

освітньої установи;  

- практичне оволодіння прийомами та методами планування навчальної 

та виховної роботи з учнями класу, розробка конспектів уроків та 

позакласних заходів, формування та вдосконалення організаторських та 

керівних здібностей;  

- поглиблення у здобувачів ОС «бакалавр» інтересу до професійної 

педагогічної діяльності, творчого відношення до педагогічної роботи;  



- розвиток педагогічних здібностей та професійних якостей особистості 

вчителя. 

Практика студентів розпочалася відповідно до графіка навчального 

процесу. Під час виробничої педагогічної практики студенти працювали 

вчителями англійської мови у 5-9 класах ЗЗСО. Перед ними було поставлено 

низку завдань із методики навчання англійської мови, виконання яких 

практиканти засвідчили у вчасно наданій звітній документації та представили 

на захисті на підсумковій конференції. У результаті проходження практики 

студенти готували: звітну документацію за результатами педагогічної 

практики (характеристику, звіт, конспекти уроків англійської мови, 

конспекти позакласних заходів, тощо), проєкти; мультимедійні презентації за 

темами занять. Отже, звітна документація оформлена на належному рівні і 

свідчить про креативність її виконавців. Конспекти уроків, сценарії 

позакласних заходів укладено творчо й грамотно.  У процесі підготовки 

конспектів уроків, конспектів позакласних заходів, звітної документації за 

результатами практики студенти освітнього ступеня «бакалавр» 

дотримувалися принципів академічної доброчесності та професійної етики. 

Переважна більшість студентів-практикантів засвідчила достатній і 

високий рівень професійної сформованості, а такі практиканти, як: Дубенко 

К., Пейкова Г., Арделян К., Зінов’єва Ю., Бурова Д., Щєпкіна С. показали 

особливо високі результати виробничої діяльності та отримали прихильні 

відгуки з боку адміністрації ЗЗСО. 

За час виробничої педагогічної практики студенти усвідомили 

закономірності та принципи навчально-виховної роботи у загальноосвітніх 

закладах середньої освіти, оволоділи практичними вміннями та навичками, 

вивчили досвід викладання учителів іноземної мови 

(англійська/німецька/французька/румунська/болгарська), опанували різні 

форми навчальної, організаційно-методичної, наукової та виховної роботи в 

педагогічних колективах закладів середньої освіти. Професійні 



компетентності студентів відповідають очікуваним результатам навчання, 

визначених в освітній програмі. 

У процесі педагогічної практики формувалися професійні вміння та 

навички студентів: 

• викладати іноземну мову з урахуванням останніх досягнень 

мовознавчої науки;  

• ефективно використовувати інтерактивні прийоми навчання як на 

уроках іноземної мови, так і в позакласній роботі з учнями; 

• пропонувати учням різні за типологією уроки іноземної мови в умовах 

Нової української школи;  

• застосовувати елементи сучасних онлайн-технологій;  

• складати фрагменти календарно-тематичного та поурочного 

планування;  

• формулювати мету і завдання на кожному уроці іноземної мови;  

• використовувати доцільні методи та методичні прийоми відповідно до 

вікових та пізнавальних можливостей учнів;  

• здійснювати навчання, виховання та розвиток учнів на кожному уроці 

іноземної мови; 

• використовувати вміло наочність, яка посилює ефективність уроку 

іноземної мови;  

• робити навчальний матеріал доступним і цікавим для учнів;  

• вміти перебудовувати свої знання відповідно до мети уроку й 

конкретної педагогічної ситуації;  

• удосконалювати рівень професійної підготовки. 

Таким чином, практиканти продемонстрували сформованість 

професійних умінь, відповідальне ставлення до покладених на них 

обов’язків, уміння працювати з учнями, налагоджувати навчальну 

комунікацію, ураховувати психологічні особливості школяра та мікроклімат 

у класі в навчальній та виховній роботі. Також студенти ознайомилися з 

передовим професійним досвідом окремих учителів та методичних об’єднань 



ЗЗСО в умовах постання НУШ. Це поглибило їхнє розуміння реформ у 

сучасній школі й тих вимог, які постають перед учителем-словесником, 

увиразнило усвідомлення розвивати в собі ті важливі компетентності, без 

яких майбутня педагогічна діяльність не буде ефективною, не відповідатиме 

рівню новітніх вимог. 

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 рекомендовані оцінки учителя-методиста  

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 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.  

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 

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


«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). 

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 2021-2022 та 2022-2023 

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.). 

 

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. 

Оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників щорічно проводиться в рамках системи 

рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників ІДГУ згідно з Положенням про систему рейтингового 

оцінювання (2020), результати якого оприлюднюються на сайті ЗВО. 

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 низку відкритих лекцій, 

зокрема: 

- доц. Сорока Т.В. - відкрита лекція «Лексичні труднощі перекладу» 

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». 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_systemu_rejtynhovoho_ocinjuvannja_npp_zi_zminamy_vid-28.08.2020-protokol-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_systemu_rejtynhovoho_ocinjuvannja_npp_zi_zminamy_vid-28.08.2020-protokol-1.pdf


- доц. Шикиринська О.Б. – відкрита лекція «Типологічні зв’язки 

творчості Григорія Сковороди з англійською літературою 17-18 ст.» 

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. 

- Доц. Делюсто М.С. 28 вересня 2022 року провела відкриті лекції з 

дисципліни «Українська мова» для студентів першого курсу факультету 

іноземних мов, факультету управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності на тему: «Українська мова – мова європейська, майбутня мова 

Європейського Союзу»; 

Викладачі факультету іноземних мов впроваджують практику 

проведення публічних лекцій, як-от: 

- Шевчук Т.С. Публічна лекція «Війна очима художника» для учасників 

літньої школи МАН при НАПН (4 червня, 2022); 

- Шевчук Т.С. Публічна лекція з нагоди 300-річчя від дня народження 

Г.Сковороди в рамках коворгінгу з музеєм Г. Сковороди (Переяславський 

колегіум) (22.11.22). 

Станом на 30.12.2022 р. фактів порушення академічної доброчесності на 

факультеті не виявлено. 

контроль за якістю проведення навчальних занять  

Контроль якості навчальних занять здійснюють завідувачі кафедр в 

рамках організації відкритих лекцій та взаємовідвідувань, результати яких 

обговорюються на засіданнях кафедр та фіксуються в протоколах. Усі 

проблемні питання із забезпечення якості освітньої діяльності розглядаються 

на Раді з якості факультету іноземних мов, яка своєчасно переглядає і 

затверджує дисципліни вільного вибору студентів, оцінює результати 

профорієнтаційної роботи факультету, обговорює проєкти оновлення 

освітніх програм тощо.  

розвиток академічної доброчесності 

https://www.youtube.com/watch?v=sZbfgOJmpX0
http://idgu.edu.ua/40875


Курсові роботи та кваліфікаційні дослідження проходять обов’язкову 

перевірку на антиплагіат згідно з Кодексом академічної доброчесності ІДГУ 

(2017), «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату» (2017), 

«Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності і якості 

вищої освіти» в ІДГУ (2019). Для студентів-першокурсників проводяться 

тренінги з основ академічної доброчесності. 

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

вступна кампанія ( в т. ч.  виконання державного замовлення) 

Зарахування студентів на 1 курс факультету іноземних мов 
№ Зараховано (на 01.09.2022 р. в порівнянні з 

01.09.2021 р) 

Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

Кількість 

студентів 

2022-2023 н.р. 

1 бакалавр  59 70 

2 магістр 24 34 

 Загальна кількість 83 104 

 

Недовиконання державного замовлення мало місце на наборі здобувачів  

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 

014 Середня освіта предметної спеціальності 014.02 Мова та література 

(румунська) – 1 особа;  

014 Середня освіта предметної спеціальності 014.02 Мова та література 

(болгарська) – 4 особи;  

та на наборі здобувачів  освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності: 

014 Середня освіта предметної спеціальності 014.022 Мова та література 

Німецька мова і література – 1 особа.  

 

профорієнтаційна робота на факультеті 

Відповідальні за профорієнтаційну роботу: на факультеті іноземних мов 

– викл. Лузанова Л.В.; на кафедрі романо-германської філології та методики 

навчання іноземних мов викл. Топчій О.Ю.; на кафедрі англійської мови та 



перекладу – доц. Кискін О.М.;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: оновлено рекламні буклети 

про напрямки підготовки фахівців факультету; підготовлено інформацію про 

напрями підготовки фахівців для рекламного ролика факультету; 

виготовлено рекламні ролики спеціальностей факультету, які розміщено на 

сайті університету; взято участь у проведенні Днів відкритих дверей в ІДГУ; 

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) 

Станом на 31.12.2023 за спеціальностями 035 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад включно), 014 Середня освіта (Мова і 

література), на факультеті навчається 306 здобувачів вищої освіти, з них: 

- за ОС «бакалавр» 240 осіб, 208 денної форми навчання, 31 особа 

заочної форми навчання та 1 особа вечірньої форми навчання; 

- за ОС «магістр» 66 осіб,   44 особи денної форми навчання та 22 особи 

заочної форми навчання. 

Таблиця 2. 

Переведення студентів у 2022/23 н.р. 
№ Переведення студентів  Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

Кількість 

студентів 

2022-2023 н.р 

1 на факультет іноземних мов  3 6 

2 з факультету іноземних мов 1 1 

 

 

Відрахування студентів у 2022/23 н.р. 
№ Відрахування студентів  Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

Кількість 

студентів 

2022-2023 н.р 

1 Відраховано з ФІМ: 8 16 

1. За власним бажання 4 5 

2. За невиконання вимог навчального 

плану 

4 11 

 

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

студентів 

2021-2022 н.р. 

Кількість 

студентів 

2022-2023 н.р. 

1 Поновлено: 

1. після академічної відпустки 

2. після відрахування  

3. з інших вузів 

8 

1 

2 

5 

10 

2 

1 

7 



Навчання іноземців та осіб без громадянства серед здобувачів вищої 

освіти університету у 2022/23 н.р. 

 

Таблиця 3. 
№ Навчання студентів  Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

Кількість 

студентів 

2021-2022 н.р 

1 на факультет іноземних мов  2 0 

 

Всього здобувачів вищої освіти   

на 2021-2022 н.р. – 321;  

на  2021-2022 н.р. – 306. 

Випуск фахівців і виконання державного замовлення 

Випуск фахівців ОС «бакалавр» склав на 2021-2022 н.р. з 035 Філологія 

20 здобувачів, а з 014 Середня освіта 44 студентів, з них 38 студентів на 

денній формі навчання (26 студентів навчалися на державному замовленні) 

та 6 осіб на заочній формі навчання (3 студента навчалися на державному 

замовленні); 014 Середня освіта (за скороченим терміном навчання) – 3 

студента, всі були на державному замовленні. 

Випуск фахівців ОС «магістр» склав на 2021-2022 н.р. з 014 Середня 

освіта 34 здобувачі, з них 22 студента навчалися на державному замовленні. 

Робота атестаційних комісій 

АК в бакалавріаті. Наказами від «06» травня 2022 р. № 58 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). Середня освіта: мова і література (німецька)   014 

Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Мова і література 

(англійська) та спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.04 Германські 

мови та літератури (переклад включно) ОП: Філологія: англійська і німецька 

мови та літератури (переклад включно), перша - англійська  галузі знань 03 

Гуманітарна освіта. 



За період роботи ЕК з «07» червня 2022 р. по «24» червня 2022 р. з 

атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 014 

Середня освіта предметної спеціальності 014.02 Мова та література 

(англійська, німецька, французька, румунська, російська) освітньої програми: 

Середня освіта: мова і література (англійська, німецька, французька, 

румунська, російська) проведено 12 засідань із складання екзаменів: ―07‖ 

червня 2022 р. – атестаційний екзамен зі світової літератури та методики її 

навчання – 7 осіб; ―08‖ червня 2022 р. – атестаційний екзамен зі світової 

літератури та методики її навчання – 6 осіб; ―09‖ червня 2022 р. – 

атестаційний екзамен зі світової літератури та методики її навчання – 12 осіб; 

―10‖ червня 2022 р. – атестаційний екзамен зі світової літератури та методики 

її навчання – 7 осіб; ―14‖ червня 2022 р.– атестаційний екзамен з англійської 

мови та методика її навчання - І – 7 осіб; ―15‖ червня 2022 р. –– атестаційний 

екзамен з англійської мови та методика її навчання - І – 6 осіб; ―16‖ червня 

2022 р. – атестаційний екзамен з німецької мови та методики її навчання - І – 

5 осіб; ―16‖ червня 2022 р. – атестаційний екзамен з російської мови та 

методика її навчання - І – 3 особи; ―16‖ червня 2022 р. – атестаційний 

екзамен з румунської мови та методики її навчання - І – 4 особи; ―17‖ червня 

2022 р. – атестаційний екзамен з французької мови та методики її навчання - І 

– 7 осіб; ―21‖ червня 2022 р. – атестаційний екзамен з німецької мови та 

методики її навчання - ІІ – 7 осіб; ―22‖ червня 2022 р. – атестаційний екзамен 

з німецької мови та методики її навчання - ІІ – 6 осіб; ―23‖ червня 2021 р. – 

атестаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання - ІІ – 7 осіб; 

―24‖ червня 2021 р. – атестаційний екзамен з англійської мови та методики її 

навчання - ІІ – 12 осіб. 

Проведений аналіз державної атестації свідчить, що випускники 

освітнього ступеня «бакалавр» засвоїли зміст освіти, визначений в освітньо-

професійних програмах підготовки з спеціальності 014 Середня освіта 

предметної спеціальності 014.02 Середня освіта: Мова та література 

(англійська, німецька, російська). З огляду на це, є підстави для висновку про 



те, що вони здобули відповідну кваліфікацію й можуть безпосередньо 

виконувати свої функціональні обов’язки. 
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%
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%
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відмінно добре 
задовіль

но 

незадові

льно 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

денна 
Світова література та 

методика її навчання 
32 32 25 78 6 19 1 3 - - 100 97 

денна 
Англійська мова та 

методика її навчання-І  
13 13 4 31 9 69 - - - - 100 100 

денна 
Німецька мова та 

методика її навчання-І 
5 5 2 40 3 60 - - - - 100 100 

денна 
Російська мова та 

методика її навчання-І 
3 3 1 33 - - 2 67 - - 100 33 

денна 
Румунська мова та 

методика її навчання-І 
4 4 3 75 1 25 - - - - 100 100 

денна 
Французька мова та 

методика ії навчання-І  
7 7 2 29 5 71 - - - - 100 100 

денна 

Німецька мова та 

методика її навчання - 

ІІ 

13 13 5 38 4 31 4 31 - - 100 69 

денна 
Англійська мова та 

методика її навчання- ІІ  
19 19 5 26 6 32 8 42 - - 100 58 

 

За період роботи ЕК з «07» червня 2022р. по «22» червня 2022р. для 

проведення атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітня 

програма Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад 

включно) зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські 

мови та літератури (переклад включно - перша англійська) галузі знань 03 

Гуманітарні науки проведено 3 засідання із складання екзаменів. 

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. Навчальними планами ОС «бакалавр» спеціальностей 014 

Середня освіта та 035 Філологія підготовку кваліфікаційних бакалаврських 



робіт не передбачено. Підсумки проведення атестації здобувачів освітнього 

ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська): 
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осі

б 
% 
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б 
% 

денна 

Теорія та практика 

перекладу 

англійської мови 

20 20 4 20 6 30 10 50 - - 100 50 

денна 

Теорія та практика 

перекладу 

німецької мови 

20 20 4 20 9 45 7 35 - - 100 65 

денна 

Теорія та історія 

світової 

літератури 

20 20 14 70 5 25 1 5 - - 100 95 

 

АК в магістратурі.  

За період роботи ЕК з ―17‖ січня 2022 р. по ―26‖ січня 2022 р. проведено 

6 засідань із  складання атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних 

робіт:  

 ―17‖, ―18‖ січня 2022 р. атестаційний екзамен з англійської мови, світової 

літератури та методик їх викладання – 18 осіб;  

 ―19‖ січня 2022 р. атестаційний екзамен з німецької мови, світової 

літератури та методик їх викладання – 5 осіб; з французької мови, 

світової літератури та методик їх викладання – 1 особа; з російської мови, 

світової літератури та методик їх викладання – 3 особи. 

 ―24‖, ―25‖ січня 2022 р. – захищено 18 кваліфікаційні роботи 

(спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

 ―26‖ січня 2022 р. – захищено 9 кваліфікаційних робіт (спеціальність 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) – 5 робіт, (Мова і 

література (французька) – одна робота, (Мова і література (російська) – 

три роботи). 



Екзамени складали 27 осіб. Екзаменаційну документацію з Англійської 

мови, світової літератури та методик їх викладання; Німецької мови, світової 

літератури та методик їх викладання;  Французької мови, світової літератури 

та методик їх викладання; Російської мови, світової літератури та методик їх 

викладання було розроблено у відповідності до програмних вимог 

атестаційних екзаменів магістрів факультету іноземних мов. Оцінювання 

результатів складання АЕ здійснювалося в порядку, передбаченому 

прийнятою в університеті системою контролю знань (Положення про 

порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії в ІДГУ, 

протокол засідання вченої ради № 5 від 26.02.2015 р.; Положення про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС, 

протокол засідання вченої ради № 7 від 02.03.2016 р.). 

За період роботи ЕК з ―16‖ червня 2022 р. по ―23‖ червня 2022 р. 

проведено 2 засідання із  складання атестаційних екзаменів та захисту 

кваліфікаційних робіт:  

 ―16‖ червня 2022 р. атестаційний екзамен з англійської мови, 

світової літератури та методик їх викладання – 2 особи;  

 ―23‖ червня 2022 р. захищено 2 кваліфікаційні роботи 

(спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська). 

Наказом від 09 грудня 2022 р. № 187 по ІДГУ затверджено склад 

Атестаційних комісій № 1, № 2 для проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання у наступному, 

2023 н.р. за освітньою програмою Середня освіта: мова і література 

(англійська, німецька, французька, російська)) предметної спеціальності 

014.02 Англійська/німецька/французька/російська мова і література 

спеціальності 014 Середня освіта (комісія № 1) та Середня освіта: українська 

мова і література предметної спеціальності 014.01 Українська мова і 

література спеціальності 014 Середня освіта (комісія № 2). 

працевлаштування випускників 



Згідно з результатами моніторингу працевлаштування випускників 

факультету іноземних мов, 90 % дипломованих фахівців працевлаштовуються 

за фахом. 

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.  

Участь в атестації наукових кадрів:  

Шевчук Т.С. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 (2018-2021) 

р., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (наказ № 1412 від 

18.12.2018). 

Шевчук Т.С. – член наукової ради при Департаменті наукового і 

технічного розвитку МОН з експертизи проєктів наукових досліджень і 

науково-технічних наукових розробок, що подаються на конкурс, 

виконавцями яких є заклади вищої освіти і наукові установи, що належать до 

сфери управління Міністерства освіти і науки України (наказ № 1111 від 

12.12.2022).  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ (ШЛЯХОМ СТАЖУВАННЯ). 

Кафедра англійської філології: 

Шевчук Т.С.  

Стажування за програмою «Innovation Educational Technologies: Cross-

border experience in the training of high school specialists in the field of 

philology» (6 кредитів, 180 г.) в Istambul Foundation for Science and 

Culture (жовтень-листопад, 2022). 

Олейнікова Г.О. 



Підвищення кваліфікації: Комунальний вищий навчальній заклад 

«Херсонська академія неперервної освіти» з 01.09.2021 по 28.02.2022. 

Стажування за програмою «Innovation Educational Technologies: Cross-

border experience in the training of high school specialists in the field of 

philology» (6 кредитів, 180 г.) в Istambul Foundation for Science and 

Culture (жовтень-листопад, 2022). 

Вдовенко Т.О. 

Підвищення кваліфікації: Комунальний вищий навчальній заклад 

«Херсонська академія неперервної освіти» з 01.09.2021 по 28.02.2022. 

Сорока Т.В. 

Стажування за програмою «Innovation Educational Technologies: Cross-

border experience in the training of high school specialists in the field of 

philology» (6 кредитів, 180 г.) в Istambul Foundation for Science and 

Culture (жовтень-листопад, 2022). 

Четверікова О.Р. 

Підвищення кваліфікації: Комунальний вищий навчальній заклад 

«Херсонська академія неперервної освіти» з 01.09.2021 по 28.02.2022. 

Стажування за програмою «Innovation Educational Technologies: Cross-

border experience in the training of high school specialists in the field of 

philology» (6 кредитів, 180 г.) в Istambul Foundation for Science and 

Culture (жовтень-листопад, 2022). 

Шикиринська О.Б. 

Krakow University of Economics, 19.09-29.10 

Слободяк С.І. 

Підвищення кваліфікації: Комунальний вищий навчальній заклад 

«Херсонська академія неперервної освіти» з 01.09.2021 по 28.02.2022. 

Шиляєва Т.В. 

―Інформаційна гігієна під час війни‖, через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, 10.2022. (15 годин). 



Підвищення кваліфікації: Комунальний вищий навчальній заклад 

«Херсонська академія неперервної освіти» з 01.09.2021 по 28.02.2022. 

 

Кафедра романо-германської філології та мнім:  

Головина Н.Б. 

Стажування за програмою «Innovation Educational Technologies: Cross-

border experience in the training of high school specialists in the field of 

philology» (6 кредитів, 180 г.) в Istambul Foundation for Science and Culture 

(жовтень-листопад, 2022). 

Шавловська Т.С. 

Goethe-Institut, С2 Vorbereitung (онлайн), 24.02. – 24.03.22. 

Лузанова Л.В. 

Goethe Institut Ukraine, С2 Vorbereitung (онлайн), 24.02. – 24.03.22. 

Глущук С.В. 

Стажування за програмою «Innovation Educational Technologies: Cross-border 

experience in the training of high school specialists in the field of philology» (6 

кредитів, 180 г.) в Istambul Foundation for Science and Culture (жовтень-

листопад, 2022). 

Рябушко С.О. 

Компетентнісно орієнтоване навчання іншомовного спрілкування в 5-9 

класах в контексті засад НУШ: що потрібно знати вчителю німецької мови, 

Онлайн тренінг. 14.09.2022 р. Сертифікат № ДЕ-45-14092022115-12737 

Інтерактивний онлайн-кабінет вчителя як інструмент ефективного 

викладання англійської мови офлайн та онлайн. Онлайн тренінг. 06.10.2022 

р., Сертифікат №ДЕ-45-0610202218-12737 

 

Кафедра української мови та літератури: 

1. Мельникова Р. М. 

1.Навчання в Інституті педагогіки НАПН України за ліцензованою 

програмою підвищення кваліфікації «Методика навчання української мови, 



літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5 – 

6 класах закладів загальної середньої освіти» (програму схвалено вченою 

радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 13 від 18.11.2021) 

(сертифікат № УМЛ – 22071 – 30 год.) 

2.Участь у Х ювілейному освітянському форумі «Трускавець – 2022»: 

«Створення стратегії розвитку та формування сучасного іміджу навчального 

закладу у світлі впровадження головних вимог ЗУ »Про повну загальну 

середню освіту»(сертифікат – 21 год.). 

3. Участь у вебінарі «Робота учнівства з підручником у контексті нового 

Державного стандарту базової середньої освіти»(сертифікат № ВІС 22-392 

від 10.01.2022 – 2 год.). 

4. Участь у вебінарі «П’ятий клас НУШ: перші кроки за новим 

Державним стандартом» (сертифікат № 007942 від 19.01. 2022 – 3 год.). 

 5. Участь у вебінарі «Палац казок. Реалізація компетентнісного та 

інтегрованого підходів до вивчення казок. 5-й клас НУШ (сертифікат № 

15.02.2022 – 4 год.). 

 6. Участь у вебінарі «Дитина і дитинство у творах Елеонор Портер 

«Поліанна» і Марка Твена «Пригоди Тома Соєра». 5-й клас НУШ» 

(сертифікат № 008749 від 10.02.2022 – 3 год.). 

 7. Участь у вебінарі «Сила творчої уяви: уперед за Лускунчиком та 

Алісою!(твори Е.Т.А. Гофмана та Льюїса Керролла). 5-й клас 

НУШ»(сертифікат № 009124 від 18.02.2022 – 3 год.); 

 8. Участь у вебінарі «Екологічне виховання в процесі вивчення творів 

«Мауглі» Р. Кіплінга і «Лобо» Е. Сетона-Томпсона. 5-й клас НУШ» 

(сертифікат № 009418 від 22.02.2022 – 3 год.). 

 9. Участь у вебінарі «Сучасні мультимедійні технології вивчення 

зарубіжної літератури. 5-й клас НУШ» (сертифікат № 010095 від 12.04.2022 – 

3 год.). 

10. Участь у вебінарі «Критичне мислення – наскрізне вміння НУШ» 

(сертифікат № 2022. В. 84 від 15.04.2022  – 5 год.); 



 11. Участь у вебінарі «Формування в учнів готовності до Національного 

мультипредметного тесту (ч. 1 «Українська мова») та розвиток уміння писати 

мотиваційний лист» - сертифікат № 2022. В. 34 від 21.04.2022 – 5 год.); 

 12. Участь у вебінарі «Впровадження Державного стандарту базової 

середньої освіти на уроках української мови, української літератури, 

зарубіжної літератури, інтегрованого курсу літератур (української та 

зарубіжної)»(сертифікат від 26.05.2022 – 3 год.) 

13. Проведення майстер-класу «Використання ігрових технологій на 

уроках української мови та літератури»(Міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації в сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне 

забезпечення, дидактичні та виховні аспекти»)(сертифікат – 8 год.) 

14. Участь у вебінарі «Нові підходи до викладання фонетики, орфоепії, 

орфографії на уроках української мови в 5 класі НУШ»(сертифікат № 

2022.В.263   (наказ № 14 від 12.08.2022 р. -  5 год.) 

15. Участь у вебінарі «Особливості створення навчальних програм і 

календарного планування НУШ» (сертифікат № В1-090822-067 – 3 год). 

16. Участь у вебінарі «Навчання української мови в 5 класі НУШ: 

оцінювання в компетентнісному вимірі» (сертифікат № УМ – 97 – 2 год.) 

17. Участь у вебінарі «Розвиток м’яких навичок або «soft skills» 

(сертифікат ВБ-НУШ-SEEL-646 – 4 год.) 

18. Участь у вебінарі «Нові підходи до викладання української мови для 

учнів 5 класу НУШ в сучасних умовах» (сертифікат – 1 год.) 

19. Участь у вебінарі «Лексика української мови: методика викладання 

та практична орієнтованість уроків» (сертифікат – 1 год.) 

20. Участь у вебінарі «Вивчення частин мови учнями 6 класу» 

(сертифікат № YO712221113451420D72 – 1  год.). 

21. Проведення майстер-класу «Візуалізація навчального матеріалу на 

уроках української мови та літератури»(сертифікат учасниці заходу 

«Ярмарок трансферу технологій» з нагоди Всесвітнього Дня науки – 8 год.) 

Кірчева Лілія Георгіївна 



ГО «РУХ Освіта» м. Київ (РУХ Освіта // Платформа підвищення кваліфікації 

ЄДРПОУ 43807082; Сертифікат № 4329980830337) 

 

Інформацію про підвищення кваліфікації у порівнянні з 2021 роком 

подано в таблиці 4: 

 2021 2022 

1 Кафедра англійської філології 

 17 11 

2 Кафедра романо-германської філології та МНІМ 

 4 6 

3 Кафедра української мови та літератури 

 2 22 

 23 39 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основні результати наукової діяльності у 2021 р.:  

У 2021 році науково-педагогічними працівниками факультету було 

організовано та проведено: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-болгарські 

відносини: виклики сьогодення та перспективи» (ІДГУ, 22-23 вересня 

2022)», присвяченій 114 річниці  проголошення незалежності Болгарії. 

http://idgu.edu.ua/38937 

2) Шавловська Т.С. Проведення оналайн семінару  «Навчання іноземних 

мов в контексті міграції за умов воєнного стану» (ІДГУ, 23 вересня 

2022) 

3) Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні активні 

комунікації у підсистемі «викладач – студент» інноваційного 

університету (досвід  університетів США)» (11 листопада 2022 р.). 

4) Круглий стіл «Перекладацька спадщина сьогодення»   (ІДГУ, 6 жовтня 

2022). 

http://idgu.edu.ua/38937
http://idgu.edu.ua/40617
http://idgu.edu.ua/40617
http://idgu.edu.ua/40617
http://idgu.edu.ua/39155


5)  

6) Вебінар «Типологічні зв’язки творчості Григорія Сковороди з 

англійською літературою 17-18 ст.» (ІДГУ, 21 жовтня, 2021) 

7) Круглий стіл, присвячений болгарському революціонеру Василю 

Левському. http://idgu.edu.ua/38052 

8) Круглий стіл, присвячений вшануванню пам’яті відомого 

бессарабського болгарина Івана Колева (Ізмаїл – с. Баннівка, 29 липня 

2022) http://idgu.edu.ua/38090 

9) Онлайн семінар  «Навчання іноземних мов в контексті міграції за умов 

воєнного стану» (ІДГУ, 23 вересня 2022). 

10) Мельникова Р.В. Майстер-клас з проблематики гармонізації 

словесного тексту та його діджиталізації в рамках  «Ярмарку 

трансферу технологій» із нагоди Всесвітнього дня науки в ІДГУ (19 

листопада 2022). 

11) Рябушко С.О., Потапенко Н. В. Презентація майстер-класу 

«Практичні аспекти використання діджитал-інструментів у навчанні 

англійській мові (як другій) учнів НУШ» в рамках  «Ярмарку 

трансферу технологій» із нагоди Всесвітнього дня науки в ІДГУ (19 

листопада 2022). 

12) Сорока Т.В., Васіна К.О. «Англомовна політкоректна лексика в 

умовах глобалізації: інноваційні методи впровадження в освітній 

процес ЗВО» в рамках  «Ярмарку трансферу технологій» із нагоди 

Всесвітнього дня науки в ІДГУ (19 листопада 2022). 

13) Колесніков А.О. Круглий стіл «Українська мова на півдні 

Одещини під час війни» (09.11.22). 

14) Шевчук Т.С., Олейнікова Г.О., Дзіковська Л.М., Шикиринська 

О.Б., Кискін О.М., Четрверікова О.Р., Вдовенко Т.О., Савоськіна Т.О., 

Сорока Т.В., Мельнікова Р.В., Колесніков А.О., Делюсто М.С., 

Соколова А.В, Циганок І.Б.  - участь в науково-практичній конференції 

ІДГУ «Дунайські наукові читання. Економіка, освіта і наука в умовах 

http://idgu.edu.ua/38052
http://idgu.edu.ua/38090
http://idgu.edu.ua/40777
http://idgu.edu.ua/40777
http://idgu.edu.ua/40537
http://idgu.edu.ua/40537
http://idgu.edu.ua/41064


транскордонного співробітництва». Робота в секції «Міжкультурне 

спілкування: перекладознавчі, лінгвістичні та літературознавчі студії» 

(8 березня, 2022). 

 

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 іноземних мов та педагогічного факультету (2.11.22)., 

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 (листопад, 2022 р. – доц. Топчий Л. М.); 

Продовжує діяти 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). 

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ 

1. У 2022 р. професорсько-викладацький склад кафедри української мови 

і літератури продовжив роботу в межах Міжнародного наукового 

проєкту „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 

http://idgu.edu.ua/41064
http://idgu.edu.ua/41113
http://idgu.edu.ua/41113
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
http://idgu.edu.ua/40081
http://idgu.edu.ua/40081


університету ім. Юстуса Лібіха (Німеччина) під керівництвом голови 

наукового центру «Східна Європа» (GiZo), професора, доктора Моніки 

Вінґендер (21.10.22). Координатором наукового проєкту від ІДГУ є доктор 

філологічних наук (спеціальність – українська мова), завідувач кафедри 

української мови і літератури Колесников Андрій Олександрович. Від 

України він працює в команді науковців разом з лінгвістами Інституту 

української мови НАН України, зокрема провідним науковим співробітником 

відділу стилістики, д. філол. н. (українська мова), проф. Соколовою 

Світланою Олегівною – координатором наукових досліджень від своєї 

установи та д. філол. н. (українська мова), експертом офісу Верховного 

комісара ОБСЄ у справах національних меншин, координатором наукової 

діяльності за проектом на Закарпатті – Шумицькою Галиною Василівною. 

2. Шевчук Т.С. – учасник міжнародного проєкту OPEN MUSEUMS OPEN 

HEARTS («Відкриті музеї Відкриті серця», м. Бухарест, червень 2022 – 

березень 2023 рр.). http://idgu.edu.ua/37451 

 

СТУДЕНСТВО У МІЖНАРОДНІЙ ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Участь студентів ІДГУ Курдогло К., Корольова А., Лузанова О., Мийнова 

А. в проєкті «Мультикультурна Бессарабія – крізь минуле в майбутнє: 

фотопам’ять» (Штудгардт, Німеччина, липень, 2022) 

2. Студенти факультету іноземних мов ІДГУ Бурова Д., Пейкова Г., 

Дубенко К., Кічук О. прийняли участь в міжнародному проєкті ЄС Erasmus+ 

К1 Молодь N2019-3-TR01-RF105-079765 «Виявлення та спільне 

використання моральних і загальнолюдських цінностей»  (―Discovering and 

Sharing Common Human and Moral Values‖) через співпрацю зі 

Стамбульським фондом науки і культури  (İstanbul İlim ve Kültür Vakfı). 

3. Студенти факультету іноземних мов ІДГУ Кірющенко О.С., Бурка 

А.М., Бєлали А.М., Білоган Т.Ф. прослухали курс лекцій «Управління 

європейськими проєктами в культурній сфері» в рамках проєкту «Стійкі 

http://idgu.edu.ua/fufisn#section-1040
http://idgu.edu.ua/fufisn#section-1040
http://idgu.edu.ua/37451
http://idgu.edu.ua/39950
http://idgu.edu.ua/39950
http://idgu.edu.ua/39956
http://idgu.edu.ua/39956


навички для сталого майбутнього» в університеті «Нижній Дунай» (м. Галац, 

Румунія, 12-16 листопада, 2022). 

4. Студентка факультету іноземних мов ІДГУ Іванова А.О. прийняла 

участь у тренінгу «Інноваційний розвиток підприємницької освіти та 

стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні» в рамках проєкту 

«CBC-DEBUS» (Тульча, 23-29 жовтня , 2022, Румунія). 

 

Публікації 

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. 

 2021 2022 

 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» 

 3 23 3 9 

 

Вихідні дані публікацій вказано у наступній таблиці: 

Таблиця 6. 

 публікацій у фахових наукових виданнях категорії «А»  

 2021 2022  

 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 (Скопус) 

-  

 KichukYa., ShevchukT. Public - 1 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921317


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. (Скопус) 

 Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов  

 Shavlovska T. Information Technologies 

inTheProcessofTeachingForeignLanguagesi

nHigherEducationalInstitutions / Shavlovska 

T.//IJCSNS International Journal of 

Computer Science and Network Security, 

2021, pp. 76-82 (Скопус) 

- - 2 

 Кафедра української мови і літератури  

 - Kolesnykov A., Deliusto M. Проблеми 

збереження й розвитку ідіомів у 

полілінгвальному межиріччі Дністра і 

Дунаю // SLAVIA ORIENTALIS. T.LXXI, 

NR 4, ROK 2022. С.819–834. (Скопус) 

 

 - Kolesnykov A., Chaika O., Absaliamova Y., 

Marchuk V., Dovhaniuk  E. Poly- and 

multiculturalism underpinning personality 

formation of future foreign language teachers 

// Amazonia Investiga. 2022. 11(52), 221-231 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/ama

zonia/article/view/1985. (Web of Science) 

 

 - Mykola HUMENNYI, Kateryna 

ANHELOVSKA, Ruslana MELNYKOVA. 

The Novels by T. Hardy «Tess of the 

D’urbervilles» and «Loose» by Panas Myrnyi:  

Peculiarities of Stylistic Narration // Wisdom. 

Philosophy of language and literaturе. 

Yerevan, 2022. № 2(3). С. 64–76. 

https://wisdomperiodical.com/index.php/wisd

om/issue/view/33/40 

(Скопус) 
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 публікацій у фахових наукових виданнях категорії «В»  

 2021 2022  

 Кафедра англійської філології  

1 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 

Олейнікова Г.О. The brief ontology and 

traditions of the English parliament // 

Науковий Вісник ІДГУ (Історичні 

науки). Випуск 57. С. 95-100. 

http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/arti

cle/view/608 

 

1 

2 Олейнікова Г.О. Historical aspects of 

the development of archaisms in the English 

Олейнікова Г.О. Особливості 

викладання іноземної мови у форматі 
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://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://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1985
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1985
https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/issue/view/33/40
https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/issue/view/33/40
http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/608
http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/608


language // Науковий Вісник Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 

Серія «Історичні науки», Вип.52, 2021; 

змішаного навчання // Науковий Вісник 

ІДГУ (Педагогічні науки). Вип. 58. С.  

109-119. 

http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/iss

ue/view/26 

 

4 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. 

Харьків. 2021. – Вип. 38 – С.58-69.  

Вдовенко Т.О.  Формування 

екологічної компетентності у 

студентів університету // Науковий 

Вісник ІДГУ (Педагогічні науки). Вип. 

60. С.  9-14. 

4 

6 Сорока Т.В. Methodology and 

technology of training bachelors of translation 

at the faculty of foreign languages. Науковий 
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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. 

 2021 2021 

 Х Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«ПРІОРИТЕТНІ 

НАПРЯМИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО 

ПРОСТОРУ: пошук 

студента» 

VІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ 

СТ.: сучасні 

проблеми та 

тенденції розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

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 

соціально-

економічних наук» 
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економічних наук» 

 116 73 91 62 

 207 153 

 

Крім участі у традиційних студентських науково-практичних 

конференцій в ІДГУ, студенти факультету іноземних мов приймали участь у 

роботі науково-практичних конференцій «Сучасні аспекти модернізації 

науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» (Рига, Латвія, 07 жовтня, 2022); 

«Science and Tecnology: problem, prospects and innovation» (14-16 грудня 2022 

року, м. Осака, Японія); «Scientific research in the modern world» (7-9 грудня 

2022 року, м. Торонто, Канада); «Сучасні методики навчання іноземних мов і 

перекладу в Україні та за її межами» (Переяслав, 30 листопада, 2022); 

«Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в XXI 

столітті» (Полтава, 28 квітня 2022); «VІІІ Дунайські наукові читання 

економіка, наука і освіта в умовах транскордонного співробітництва « (ІДГУ, 

08 грудня, 2022); «Сучасні дослідження у світовій науці» (Львів, 29-31 

жовтня, 2022); «Мовні виміри світу» (Житомир, ЖДУ ім. І. Франка (24.04.22 

р.); «Нові парадигми сучасної філології» (м. Кам’янець-Подільський). 

Студенти факультету іноземних мов прийняли участь у І турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей 2022/2023 року з актуальними дослідницькими темами, як-от: 

«Запозичена лексика німецького рекламного тексту як перекладацька 

проблема» (Мунтян М.); «Функціонування Perfekt у німецькій мові та 

особливості його передачі при перекладі на українську мову» (Михайлова 

Г.); «Особливості перекладу молодіжного сленгу у складі розмовно- 

побутової лексики (на матеріалі німецької мови)» (Тудоран А.) тощо. 

Здобувач також прийняли участь в І етапі ХХІІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика в ІДГУ (листопад, 2022) та ХІІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 

(2.11.22). 



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. ст.викл. Мітєва 

В.В.   

учасниця та викладач рівня С1 у проекті  

«Familiensprachschule 35+» Міжнародного 

товариства німців України- Відергебурт; 

учасниця конференції присвяченій 

підписанню угоди  про кооперацію ІДГУ з 

Goethe-Institut та участі в Міжнародній 

програмі «Deutsch lehren lernen». 

впродовж 2022 

2. 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» 

2 етапи: І – 

13.07.-23.07.22 

(Україна, 

Молдова); ІІ – 

19.09. – 26.09.22 

(Бад-Урах, 

Штуттгарт 

(Німеччина) 

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-

2020 – 2021 р.р. 

(м. Гіссен, 

Німеччина) 

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


giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/c

ontested_language_diversity/participants, 

https://www.uni-

giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/c

ontested_language_diversity/events). Проєкт 

діє за підтримки Фонду Volkswagen 

(04/2020 – 03/2023). 

5. проф. Шевчук 

Т.С. 

OPEN MUSEUMS OPEN HEARTS 

(«Відкриті музеї Відкриті серця»), 

Бухарест, Румунія 

м. Бухарест, 

червень 2022 – 

березень 2023 рр.  

 

 

участь здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної академічної 

мобільності 

Таблиця 9. 

№п/п ПІБ студента Назва проекту/програми термін 

1. Пейкова Г.В., Бурова 

Д.О., Дубенко К.,  

Кічук О.Я. 

Участь у проекті ЄС Erasmus+ 

програми КА1 Youth No. 2019-3-

NT01-KA105-0797665 ―Discovering 

and Sharing Common Human and 

Moral Values‖ в м. Стамбул, Istambul 

Foundation for Science and Culture 

6-16 листопада, 

2022 

2. Корольова А., 

Курдогло К., 

Лузанова О., 

Мийнова А. 

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 

«Міжкультурна Бессарабія – крізь 

минуле в майбутнє: фотопам’ять» 

Міжнародний проект з обміном 

досвіду 

Georg-Goldstein гімназія, Асоціація 

німців Бессарабії (Бад-Урах, 

Штуттгарт) 

2 етапи: І – 13.07.-

23.07.22 (Україна, 

Молдова); ІІ – 

19.09. – 26.09.22 

(Бад-Урах, 

Штуттгарт 

(Німеччина) 

3 Кірющенко О.С., 

Бурка А.М., Бєлали 

А.М., Білоган Т.Ф. 

Прослухали курс лекцій 

«Управляння європейськими 

проектами в культурній сфері» в 

рамках проекту «Стійкі навички для 

сталого майбутнього» в університеті 

«Нижній Дунай» (м. Галац, 

Румунія). 

12-16 листопада, 

2022 

4 Іванова А.О. Тренінг «Інноваційний розвиток 

підприємницької освіти та 

стимулювання нового бізнесу в 

транскордонному регіоні» в рамках 

проекту «CBC-DEBUS» 

23-29 жовтня , 2022 

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
http://idgu.edu.ua/37451


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, 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. 

У 2022 р. в рамках виховної роботи було проведено наступні заходи: 

1. На відзначення Міжнародного дня рідної мови та з метою популяризації 

української мови, підвищення культури українського мовлення в 

полілінгвальному південнобессарабському регіоні студенти другого курсу 

факультету іноземних мов Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література), 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та факультету 



управління, адміністрування та інформаційної діяльності спеціальності 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа взяли участь у творчому 

освітньому проєкті «Говорімо та пишімо українською правильно». Під 

керівництвом доц. Делюсто М. С. вони підготували понад 20 відеоматеріалів, 

де в доступній для пересічних громадян формі упродовж кількох хвилин 

кожен з них пояснює складні випадки правопису, акцентуації та інші аспекти 

функціонування української літературної мови з урахуванням норм нового 

«Українського правопису» 2019 р. (лютий 2022 р.).  

2. З нагоди 208-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка студентів всіх 

факультетів ІДГУ об’єднав патріотичний марафон «Вірші Т.Г. Шевченка з 

вуст студентів – ―За мир в Незалежній Україні‖». Вшановуючи пам’ять 

Великого сина України, під керівництвом викладачів кафедри української 

мови і літератури студенти записали відео з віршами поета, яке можна 

переглянути за покликанням: https://youtu.be/RMq3p5VsGj4  

3.  Посвята у студенти першокурсників факультету іноземних мов (07.10.22). 

4. З нагоди святкування Європейського дня мов 26 вересня 2022 року 

проведено круглий стіл на тему: «Удержавлення української мови: на шляху 

до її європеїзації» (проф. Колесников А.О.). 

5. Вшановуючи памʼять жертв Голодоморів 25 листопада було проведено 

захід-реквієм «Пам’ятаємо! Єднаємося! Переможемо!», у якому взяли участь 

здобувачі вищої освіти, працівники структурних підрозділів ІДГУ, 

представники громадських організацій Ізмаїла (модератор – доц. Соколова А. 

В.). 

6. З нагоди Дня Гідності і Свободи проведено регіональний круглий стіл 

«Україна – країна нескорених!» (21 листопада 2022 р.), на якому обговорено 

такі питання: значення Революції Гідності для кожного громадянина 

України; захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, 

національних інтересів нашої держави та її європейського вибору; 

вшанування памʼяті Героїв Небесної Сотні (модератор – доц. Соколова А. 

В.). 

https://youtu.be/RMq3p5VsGj4
http://idgu.edu.ua/39069


7. Відзначення Дня української писемності та мови кафедра української 

мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

продовжили організацією написання Радіодиктанту національної єдності. До 

нього долучилися викладачі та студенти усіх факультетів ІДГУ (09 листопада 

2022 р.) – модератор – доц. Делюсто М. С. 

8. З нагоди Дня Українського козацтва, на відзначення Дня захисників і 

захисниць України кафедрою української мови і літератури ІДГУ 13 жовтня 

було проведено літературні читання «Українське козацтво в художньому 

слові» (модератор – координатор Центру української мови і культури 

к.філол.н., доц. Делюсто М.С.). (14.10.22, доц. Делюсто М.С.). 

9. Культурний захід, присвчений вшануванню пам’яті видатного сина 

болгарського народу Г.С. Раковського (12.10.22, викл. Берестецька О.П.). 

10. Презентація книги Миколи Караіванова «Великі та видатні українці-

болгаролюби» з нагоди 31 річниці  проголошення незалежності України та 

114 річниці  проголошення незалежності Болгарії (ІДГУ, 22-23 вересня 2022, 

викл. Берестецька О.П.). 

11. На виконання Указу Президента України № 143/2022 від 16.03.22 р. Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України викладачі кафедри щоденно о 9-

00 проводять хвилину пам’яті за нашими співвітчизниками, які загинули на 

війні. 

 

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ 

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Проводиться систематична робота щодо запобігання корупційних 

правопорушень: лекції, бесіди з викладачами факультету. 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ В 2023 Р. 

1. Оптимізувати навчальний процес: 

 змінити організаційно-змістовні засади з метою ефективної реалізації 

http://idgu.edu.ua/39164
http://idgu.edu.ua/39164


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. 

5. Подальше підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

шляхом стажування; підвищення ефективності науково-дослідної діяльності 

та поглиблення участі науково-педагогічних працівників здобувачів вищої 

освіти у програмах міжнародної академічної мобільності. 

 


