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ВСТУП 

         Контракт між Міністерством освіти і науки України та Кічуком Ярославом 

Валерійовичем було укладено 01 лютого 2021 р. Відповідно до умов укладеного: 

1) цільові показники діяльності університету, визначені в контракті на 2022 рік, 

виконано; 

2) підготовку здобувачів вищої освіти в ІДГУ здійснюють за освітньо-

професійними, освітньо-науковими програмами відповідно до стандартів вищої 

освіти та програмами установленого зразка, розробленими і затвердженими в 

університеті; 

3) в університеті створені належні умови для професійного розвитку працівників, 

кадрові питання, зокрема, призначення на посаду, звільнення з неї здійснюють 

згідно з чинним законодавством та відповідно до «Положення про порядок 

обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Ізмаїльського 

державного гуманітарного унівеситету»; 

4) усі договірні зобов’язання університету виконуються вчасно, згідно з 

зазначеними в угодах термінами; 

5) університетом дотримано ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

6) в ІДГУ здійснюється системна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність; науковці університету беруть активну участь у міжнародних наукових 

проєктах, програмах академічнї мобільності, міжнародних стажуваннях; 

7) конкурентоспроможність результатів наукових і прикладних досліджень, які 

проводять науково-педагогічні працівники ІДГУ, підтверджено втіленням 

результатів цих досліджень у діяльність різних галузей національної економіки; 

запропоновані розробки використовують у територіальних громадах тощо; 

8) порушень прав інтелектуальної власності на результати наукової, науково-

технічної та творчої діяльності не було; 
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9) наукова робота науково-педагогічних працівниками університету сприяє 

використанню результатів наукових і науково-технічних розробок під час 

підготовки здобувачів; 

10) в ІДГУ створено умови як для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами, так і для їх проживання у студентських гуртожитках; 

11) адміністрація ІДГУ докладає зусиль для забезпечення стабільного фінансово-

економічного стану університету, ефективно використовуючи майно, закріплене 

за ІДГУ, дотримується законодавства; 

12) адміністрація університету вчасно подає уповноваженому органу управління 

звітність про використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти 

(переданого йому), зокрема майна, наданого в користування іншим особам;  

13) адміністрація ІДГУ виконує свої зобов’язання, визначені умовами 

колективного договору, а також статутом закладу вищої освіти; голова профспілки 

щорічно звітує перед конференцією трудового колективу про хід виконання 

колективного договору; 

14) порушень законодавства щодо захисту конфіденційної, таємної та службової 

інформації, відповідно до законів України «Про державну таємницю» та «Про 

інформацію»; захист інформації, відповідно до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» та інших актів законодавства не було; 

15) порушень фінансової дисциплін в університеті за звітний період не виявлено; 

діяльність ЗВО відбувається відповідно до чинного законодавства; керівництво 

забезпечує виконання в установлені строки вимог органів фінансового контролю; 

16) університет дотримується вимог органів держнагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності та вимог уповноваженого органу управління; 

17) ІДГУ уживає заходів щодо вдосконалення управління університетом, 

зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни шляхом упровадження 

системи ключових показників ефективності для керівників структурних 
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підрозділів, а також комплексної автоматизації управління ІДГУ за рахунок 

подальшого вдосконалення АС ВНЗ «Деканат» тощо; 

18) здійснює контроль за освітньою діяльністю, виконанням освітніх програм і 

навчальних планів, а також дотримання штатно-фінансової дисципліни; 

19) в ІДГУ дотримано законодавчих вимог про охорону праці, вимог щодо 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створено належні умов 

праці, відповідно до чинного законодавства; 

20) за звітний період затримок із виплатою заробітної плати і стипендій не було; 

здійснюються доплати, установлені законодавством: матеріальна допомога, 

індексація, доплати за вчені звання та наукові ступені, надбавка за вислугу років, 

премії, організованна система матеріального стимулювання науково-педагогічних 

працівників тощо; 

21) ІДГУ вчасно здійснює розрахунки з юридичними та фізичними особами, 

виконуючи свої договірні обов’язки; 

22) використання коштів державного бюджету здійснюється за цільовим 

призначенням; зобов’язання перед державним бюджетом, органами Пенсійного 

фонду України, державними соціальними фондами університет виконує вчасно й у 

повному обсязі; 

23) видатки здійснюють відповідно до затвердженого кошторису, оплата за 

спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги проводиться повністю 

і своєчасно, університет працює в режимі енергозбереження; 

24) у межах своїх повноважень адміністрацією ІДГУ вжито ефективних заходів 

щодо запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним із нею, затверджено 

«Антикорупційну програму Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

на 2021-2023 рр.», за якою працює університет; робота здійснюється під 

керівництвом уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в 

університеті відповідно до плану заходів та «Порядку роботи уповноваженої 
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особи Ізмаїльського державного гуманітарного університету з питань запобігання 

та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 р.»; 

25) адміністрація університету забезпечує достовірність, точність і повноту 

інформації, наданої закладом вищої освіти до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти; 

26) нормативно-правові акти уповноваженого органу управління, видані згідно з 

чинним законодавством, виконуються вчасно й у повному обсязі; 

27) річний кошторис ІДГУ подає на затвердження уповноваженому органу 

управління у визначений термін; 

28) звіт про результати виконання умов контракту та дотримання ІДГУ вимог 

законодавства, стандартів вищої освіти подають уповноваженому органу 

управління щороку до 1 лютого або на його вимогу; 

29) ректор щорічно звітує перед вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування – конференцією трудового колективу Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету – про результати роботи; 

30) фізичному вихованню та спорту в ІДГУ приділяють велику увагу: 

здійснюється професійна підготовка здобувачів освіти за ОС «бакалавр» за 

спеціальностями: 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура 

і спорт: тренерсько-викладацька діяльність та ОС «магістр» за спеціальністю 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); проводять спортивні заходи; 

функціонують спортивні секції; найкращі студенти-спортсмени беруть участь у 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, світових змаганнях; модернізуються 

спортивні об’єкти і споруди тощо;  

31) створено умови для контролю за діяльністю закладу вищої освіти, а також 

діяльності органів громадського самоврядування ІДГУ; 

32) політика дотримання академічної доброчесності в університеті здійснюється 

згідно з Кодексом академічної доброчесності ІДГУ (ухваленим постановою 
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конференції трудового колективу ІДГУ від 30 червня 2017 р.), «Положенням про 

внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти ІДГУ» (в редакції, затвердженій на засіданні вченої ради ІДГУ від 

22.12.2022 р., протокол № 4). 

 У контракті визначено цільові показники діяльності Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету, досягнення яких зобов’язаний 

забезпечити ректор Я. В. Кічук. 

 Рівень досягнення цільових показників діяльності університету на 

2022 рік подано в табл. 1. 

 

 

Таблиця 1 

Цільові показники діяльності ІДГУ 

та рівень їхнього досягнення станом на 31 грудня 2022 року 

 

№ 

з/п 

Цільові показники діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості ) закладу 

вищої освіти 

Терміни 

досягнення 

Механізми перевірки 

досягнення цільових 

показників, включно 

з критеріями їхнього 

оцінювання  

1 2 3 4 

1. Збільшення частки аудиторних 

годин у загальній кількості 

аудиторних годин, протягом 

яких викладання навчальних 

дисциплін здійснюють 

31 грудня 2022 р.;  

31 грудня 2023 р.;  

31 грудня 2024 р.;  

31 грудня 2025 р. 

Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів закладу 

вищої освіти. 
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англійською, та/або 

французькою та/або німецькою 

мовами. За підсумками 

навчального року: 2021/22 – 

частка становить не менше, ніж 

7 % 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто 

за підсумками 

відповідного 

навчального року 

Відповідно до умов підписаного контракту, першим терміном контролю 

зазначеного цільового показника визначено 31 грудня 2022 року. За 

результатами I семестру 2021/22 н. р. частка аудиторних годин у загальній 

кількості аудиторних годин, протягом яких викладання навчальних дисциплін 

здійснюють англійською, та/або французькою, та/або німецькою мовами в ІДГУ 

станом на 31 грудня 2022 року становить 7%. Цей результат свідчить про 

позитивну тенденцію досягнення цільового показника за підсумками 2021/22 

н.р. (с. 46-47). Цільовий показник досягнуто. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Збільшення кількості 

здобувачів вищої  

освіти, які брали участь у 

програмах  

міжнародної академічної 

мобільності  

(тривалістю, не меншій ніж 1 

місяць, за календарний рік). 

 

Частка здобувачів вищої освіти, 

які брали участь у програмах 

01 серпня 2022 р. 

01 серпня 2023 р. 

01 серпня 2024 р. 

01 серпня 2025 р. 

Аналіз офіційної 

звітності 

закладу вищої освіти, 

підтвердження 

про отримані кредити 

ЄКТС 

під час навчання, 

сертифікати 

проходження 

стажування. 

Критерій 



 
 
 

9 
 

міжнародної академічної 

мобільності, серед загальної 

кількості здобувачів вищої 

освіти складає не менше:  

2% станом на 01 серпня 2022 р.  

4% станом на 01 серпня 2023 р. 

6% станом на 01 серпня 2024 р. 

8% станом на 01 серпня 2025 р. 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто 

за підсумками 

відповідного року 

У зв'язку з початком військової агресії рф проти України та пов'язаним з цим 

процесом масового виїзду за кордон громадян України, в тому числі здобувачів 

вищої освіти ІДГУ, досягнення кількісних показників щодо здобувачів вищої 

освіти, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності 

вбачається вкрай ускладненим. Разом з тим станом 41 здобувач освіти ІДГУ 

взяли участь у проєкті «Стійкі навички для сталого майбутнього на підтримку 

румунських студентів звідусіль», що передбачав проходження тренінгової 

програми обсягом 120 годин (4 кредити ЄКТС) у тому числі,  з використанням 

технологій дистанційного навчання. Програма проведена науково-

педагогічними працівниками Галацького університету «Нижній Дунай» 

(Румунія). Цільовий показник досягнуто. 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості штатних 

науково-педагогічних та 

наукових працівників, які брали 

участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності 

(тривалістю не менше 1 місяця, 

за календарний рік). 

01 серпня 2022 р. 

01 серпня 2023 р. 

01 серпня 2024 р. 

01 серпня 2025 р. 

Аналіз офіційної 

звітності закладу 

вищої освіти, 

підтвердження про 

участь у програмах 

міжнародної 

академічної 
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3. 

Частка штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності 

(тривалістю не менше 1 місяця, 

за календарний рік), серед 

загальної кількості  штатних 

науково-педагогічних та 

наукових працівників складає не 

менше: 

3% станом на 01 серпня 2022 р.  

5% станом на 01 серпня 2023 р. 

7% станом на 01 серпня 2024 р. 

10% станом на 01 серпня 2025 р. 

мобільності, 

сертифікати 

проходження 

стажування. 

Критерії оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто 

за підсумками 

відповідного року. 

За результатами 2022 р. загальна кількість НПП становила 139 осіб. Частка 

НПП, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності та 

розпочали певне навчання за відповідною програмою стажування до 1 серпня та 

завершили його до листопада  (тривалістю не менше ніж 1 місяць, за 

календарний рік), зокрема з використанням технологій дистанційного навчання 

становить 3,6%. Частка НПП, які взяли участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності (тривалістю не менше ніж 1 місяць, за календарний 

рік), зокрема з використанням технологій дистанційного навчання становить 

23,7 % (с. 71). Цільовий показник досягнуто. 

4 Збільшення  кількості 

навчальних аудиторій, які 

01 січня 2022 р. 

01 січня 2023 р. 

Аналіз офіційної 

звітності закладу 
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оснащено мультимедійним 

обладнання, яке забезпечує 

виконання функцій  

мультимедійного обладнання. 

Частка навчальних аудиторій, 

які оснащені мультимедійним 

обладнанням складає не менше 

15% за підсумками 2021 р. 

35% за підсумками 2022 р. 

55% за підсумками 2023 р. 

80% за підсумками 2024 р. 

01 січня 2024 р. 

  01 січня 2025 р. 

вищої освіти. 

Критерії оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто 

за підсумками 

відповідного року. 

В університеті систематично оновлюється матеріально-технічна база, 

збільшується кількість аудиторій із сучасним спеціалізованим обладнанням, 

мультимедійним обладнанням; за 2022 рік збільшено на 17%  кількість 

навчальних аудиторій, оснащених спеціальним обладнанням, що забезпечує 

виконання функцій мультимедійного обладнання (с. 84). Разом із 18% за 

підсумками 2021 року цей цільовий показник досягнуто. 

5 Збільшення кількості іноземців 

та осіб без громадянства серед 

здобувачів вищої освіти ЗВО, у 

тому числі громадян країн-

членів ОЕСР. 

Від загальної кількості 

іноземних студентів: 

за підсумками 2022 р. – 3% 

за підсумками 2023 р. – 5% 

1 січня 2023 р. 

1 січня 2024 р.  

1 січня 2025 р. 

Аналіз офіційної 

звітності закладу 

вищої освіти. 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто 

за підсумками 

відповідного року. 
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за підсумками 2024 р. – 7% 

Згідно з умовами п 5. підписаного контракту першим контрольним терміном 

зазначеного цільового показника визначено 1 січня 2023 р. Станом на 01.01.2022 

р. кількість іноземних студентів становила 25 осіб, а станом на 01.01 2023 р. – 

32 особи, що на 8% більше порівняно з попереднім роком (с. 46). 

Цільвий показник досягнуто. 

6 Зменшення частки 

адміністративно-

управлінського персоналу в 

загальній чисельності штатних 

посад зведеного штатного 

розкладу закладу вищої освіти 

до визначених цільових 

показників не більше, ніж: 

56% – станом на 31.12.2021 р. 

55% – станом на 31.12. 2022 р. 

54% – станом на 31.12. 2023 р. 

52% – станом на 31.12. 2024 р. 

31 грудня 2021 р. 

31 грудня 2022 р. 

31 грудня 2023 р. 

31 грудня 2024 р. 

Щорічний штатний 

розклад 

університету. 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто 

у визначені терміни. 

Згідно з п. 6. цього контракту станом на 31 грудня 2022 р. частка 

адміністративно-управлінського персоналу в загальній кількості штатних посад 

зведеного штатного розкладу становить 16,5 % (с. 80). 

Цільовий показник досягнуто. 

7 Запровадження комплексної 

автоматизації управління 

закладом вищої освіти, 

включаючи систему 

01 січня 2022 р. Аналіз офіційної 

звітності закладу 

вищої освіти. 

Критерії оцінювання: 
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електронного документообігу. 

Розроблено та запущено в 

експлуатацію систему 

автоматизованого управління  

закладом  вищої освіти, 

включаючи систему 

електронного документообігу 

до 1 січня 2022 р. 

визначені цільові 

показники досягнуто 

за підсумками 

відповідного року. 

Відповідно до зазначеного в п. 7. комплексна автоматизація управління ІДГУ 

здійснюється за рахунок подальшого впровадження АС ВНЗ «Деканат», 

електронний документообіг впроважено в тестовому режимі (с. 85). 

Цільовий показник досягнуто. 

8 Запроваджено системи 

ключових показників 

ефективності в контрактах 

заступників ЗВО та керівників  

структурних підрозділів. 

До 01 жовтня 2021 р. видати 

наказ ректора  про 

запровадження системи 

ключових показників 

ефективності в закладі вищої 

освіти. 

01 жовтня 2021 р. Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів закладу 

вищої освіти. 

Критерій 

оцінювання: 

визначений цільовий 

показник досягнуто 

за підсумками 

відповідного року. 

Відповідно до п. 8. котракту  цільовий показник досягнуто в 2021 році (с.83). 

9 Щорічне вдосконалення  всіх 

підсистем корпоративної 

31 грудня 2021 р. 

31 грудня 2022 р. 

Офіційна звітність 

ІДГУ. 



 
 
 

14 
 

інформацій-ної системи 

управління університетом, у 

тому числі чинний комплекс 

персональних навчальних 

систем (НПС) у межах 

електронної системи 

управління навчанням (Learning 

Management System).  

31 грудня 2021року – ПНС: 

66 % – контентний рівень; 

18 % – інтерактивний рівень. 

31 грудня 2022 року – НПС:  

67% – контентний півень; 

19% – інтерактивний рівень. 

31 грудня 2023 р. 

31 грудня 2024 р. 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто 

у визначені терміни. 

В університеті активно використовують чинний комплекс персональних 

навчальних систем (у межах ММК – мультимедійних класів). Так, станом на 31 

грудня 2022 р. частка ПНС, які досягли контентного рівня, становить 68 %, а 

частка ПНС, які досягли інтерактивного рівня, – 19 %. 

Цільовий показник досягнуто. 

10. Збільшення кількості 

проіндексованих  

публікацій НПП у виданнях, які 

реферуються у науково-

метричних базах Web of Science 

та Scopus. 

Щорічне збільшення кількості 

31 грудня 2021 р. 

31 грудня 2022 р. 

31 грудня 2023 р. 

31 грудня 2024 р. 

Офіційні вебсайти  

Web of Science та 

Scopus 

в інституційному 

профілі  

університету. 

Критерій 
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проіндексованих публікацій 

НПП у виданнях, які 

реферуються в науково-

метричних базах Web of Science 

та Scopus, складає 3% до 

попереднього року. 

оцінювання:  

визначені цільові  

показники досягнуто  

за підсумками  

відповідного року. 

Одним із ключових кількісних показників, що характеризують рівень наукової 

роботи, є оприлюднення отриманих результатів дослідження у виданнях, які 

реферуються у науково-метричних базах Scopus  та WOS, а також їх визнанням 

світовою науковою спільнотою, через цитування окремих положень змісту 

статей проіндексованих у згаданих науково-метричних базах. 

За офіційними даними веб-сайтів базах Scopus та Web of Science в 

інституційному профілі ІДГУ кількість проіндексованих публікації станом на 31 

грудня 2022 р.  за: 

- 2021 рік – 21 (Scopus ) та 34 (Web of Science).  

Разом 55 статей. 

- 2022 рік – Scopus  (25=15+ 10
*
) та 34 Web of Science (2=19+ 13

*
). 

Разом  57 статей. 

Приріст показника за 2022 рік становить ((57-55)/55)*100=3,6% (с. 62). 

Під час розрахунку показника враховано чинник часу та вказано статті, які 

опубліковані, але ще очікують на індексацію, оскільки від дати публікації до 

дати індексації і відображення інформації у профілі відповідної науково-

метричної бази проходить значний проміжок часу. Статті, які опубліковано у 

2022 р. та очікують індексації, позначено (
*
). Тож, кількість публікацій за 

2022 р. з часом в інституційному профілі ІДГУ буде  збільшена. 

Цільовий показник досягнуто. 
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Досягнення цільових показників і поетапна реалізація стратегії розвитку 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету забезпечені роботою 

колективу університетської громади за всіма сферами діяльності: освітньою, 

науковою, міжнародною, управлінською, організаційно-виховною, матеріально-

технічною, фінансовою тощо, кожна з яких передбачає виконання відповіних 

оперативних цілей і завдань. 

 

РОЗДІЛ 1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет здійснює свою діяльність 

відповідно до чинного законодавства та Стратегії розвитку ІДГУ на 2021-2027 рр., 

нормативну базу якої становлять Конституція України, закони України «Про вищу 

освіту», «Про освіту», «Про транскордонне співробітництво», «Про стимулювання 

розвитку регіонів», Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку України 

на період до 2030 р.», Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону, 

Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027рр., інші чинні 

нормативно-правові акти. 

Багатовекторність стратегії розвитку університету зумовлена його місією з 

огляду на такі реалії сьогодення, як необхідність цілеспрямованої діяльності щодо 

розширення освітнього простору через запровадження нових напрямів якісної 

підготовки фахівців із наукоємних спеціальностей, розвиток інформатизації 

Університету, високоефективна наукова діяльність суб’єктів освітньо-виховного 

процесу, забезпечення якості ступеневої освіти у виші та диверсифікації освітніх 

програм, удосконалення якості післядипломної освіти, стабілізація фінансово-

економічного стану тощо. 

ІДГУ як єдиний державний заклад вищої освіти в Українському Придунав’ї 

відіграє величезну роль у формуванні високоосвіченої молоді з активною 

проукраїнською громадянською позицією, здатної критично мислити та 



 
 
 

17 
 

самореалізуватися, поширювати новітні знання та технології на засадах синергії, 

поєднувати науку з освітою, інновації з практикою для постійного розвитку 

транскоронного полікультурного півдня Одеської Області.  

У своїй діяльності університетська громада дотримується принципів 

автономності, свободи й академічної доброчесності, демократичності, цінування 

прав і законних інтересів людини, збереження людського потенціалу в регіоні, 

інклюзивності, інноваційності, інтернаціоналізації, орієнтації на найвищі наукові 

досягнення та високу якість освіти, несприйняття корупції, постійного розвитку і 

самовдосконалення, прозорості та відкритості управління, професіоналізму, 

самоорганізації, студентоцентризму, університетської автономії та інституційної 

спроможності та ін. 

 

1.1. Імідж університету та профорієнтаційна робота 

Імідж навчального закладу формується на основі багатьох чинників, одним 

із головних є профорієнтаційна робота. Упродовж усього календарного 2022 р. 

вона здійснювалася відповідно до Програм профорієнтаційної роботи 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету на 2021-2022 та 2022-

2023 н. р. та Плану роботи приймальної комісії ІДГУ. 

Для постійного контакту з молоддю регіону разом з традиційними формами 

спілкування у звітному році для всіх охочих створено електронну поштову 

скриньку: vstupidgu@gmail.com, проведено on-line анкетування з метою 

моніторингу громадського попиту на вступні пропозиції університету. Крім того, 

оновлено інформаційні буклети з необхідною інформацією про спеціальності й 

особливості вступу 2022 року; створено чат-бот (https://t.me/abiturient_idgu_bot) в 

Telegram з інформацією щодо вступу (структура університету, перелік 

спеціальностей та освітніх програм, умови вступу за держзамовленням та за 

кошти фізичних і юридичних осіб, а також контактні телефони та електронні 

https://t.me/abiturient_idgu_bot
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пошти відповідальних осіб). Таким чином усі зацікавлені особи змогли 

отримувати актуальні дані в режимі онлайн; на сайті ІДГУ в розділі «Вступ» 

розміщено всі необхідні відомості та покрокову інструкцію до вступу; кожною 

кафедрою створено інформаційні картки та флаєри з інформацією щодо 

спеціальностей; проведено масштабну інформаційно-рекламну кампанію в засобах 

масової інформації, в соціальних мережах, інформаційних платформах тощо; 

впроваджені популярні профорієнтаційні заходи з використанням продукції 

приймальної комісії ІДГУ (брошури, листівки, відео- та аудіо реклама, Power 

Point-презентації, фото-стенди); проведено Дні відкритих дверей 21.05.2022 р., 

11.06.2022 р. та 07.08.2022 р., на які було запрошено абітурієнтів з усього півдня 

Одеської області; активно працювали мобільні групи науково-педагогічних 

працівників університету, які провели онлайн-зустрічі з учнями 10-11 класів 

Болградського, Білгород-Дністровського Ізмаїльського районів; міст Арцизу, 

Болграда, Білгород-Дністровського, Ізмаїлу, Кілія, Рені, Тарутино; проведено 

профорієнтаційні зустрічі у музичних та спортивних школах, закладах загальної 

освіти цільового регіону; проведено місячник профорієнтаційної роботи з 

використанням інноваційних форм інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

жителів міста, району й області; за звітний період було організовано виставки 

досягнень кафедр і факультетів ІДГУ з метою популяризації їх діяльності та 

привернення уваги абітурієнтів; ведеться постійна робота з відвідувачами 

приймальної комісії щодо роз’яснень умов вступу, надано консультації усім, хто 

протягом грудня-липня звернулися по телефону (04841)5-13-65 до приймальної 

комісії ІДГУ; затверджено плани профорієнтаційної роботи кафедр і факультетів 

на 2022/2023 н.р., сформовано склад факультетських і кафедральних 

профорієнтаційних мобільних груп; здійснено психологічне тестування 

випускників шкіл міста та району щодо вибору напряму професії; укладено 

договори про співробітництво з закладами освіти Одеської області; залучено 
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здобувачів вищої освіти університету до профорієнтаційної роботи під час 

проходження педагогічної практики. 

На виконання вимог організації роботи приймальної комісії щодо 

інформування вступників про умови прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України у 2022 р. підготовлено для ознайомлення громадськості 

нормативну документацію приймальної комісії: Положення про 

приймальну комісію, Правила прийому на навчання до  ІДГУ та додатки до 

Правил, Інформаційні таблиці, Положення про апеляційну комісію університету, 

Порядок прийому та розгляду електронних заяв вступників, Порядок та строки 

прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

до Ізмаїльського державного гуманітарного університету, програми вступних 

випробувань для всіх категорій вступників на всі ступені (рівні) освіти та 

форми навчання, графіки проведення вступних випробувань, консультацій. Для 

внутрішнього користування приймальної комісії укладено «Інструктивні пам’ятки 

для консультантів центру сприяння подачі електронних заяв вступників, 

технічних секретарів та операторів приймальної комісії», «Інструктивні 

пам’ятки для голів та членів екзаменаційних комісій ІДГУ». 

 

1.2. Результати вступної кампанії 

Вступна кампанія в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 

проводилася відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 р. (наказ 

МОН від 27 квітня 2022 р. № 392), зі змінами (наказ МОН від 29 червня 2022 р. 

№ 598) та ін. 

Порівняно з 2021 роком вступна кампанія була більш успішною. Показники 

щодо вступу в ІДГУ у 2022 р. виявилися такі:  

№ Назва показника Форма навчання 

Ін
о

зе
м

н
. 

ст
у

д
ен . Всього 
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п\п 
денна 

вечір- 

ня 

заоч-

на 

  2021 2022 2022 2022 2022 2021 2022 

- 1 

- 
- 2 - -3- -4- - 5 - - 6 - - 7 - -8- -9- 

2.1 Контрольні показники прийому за 

формами навчання (державного 

замовлення), всього осіб 

140 193 3 56  175 252 

перший (бакалаврський) рівень 100 137 - 41 - 124 178 

другий (магістерський) рівень 37 51 - 15 - 43 66 

третій (освітньо-науковий рівень) 3 5 3 - - 8 8 

У звітному році від абітурієнтів подано всього 1848 заяв, з них 1266 –  

на денну форму навчання, 582 заяви – на заочну форму. 

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість поданих заяв 1691 1848 

 

Форма навчання Денна 

Рік вступу 2021р. 2022 

Кількість поданих заяв 1198 1266 

  

Форма навчання Заочна Дистанційна 

Рік вступу 2021 2022 2021 

Кількість поданих заяв 491 582 2 

Зараховано до ІДГУ у 2022 році 656 осіб, з них на денну форму навчання –

 385 осіб, у тому числі за державним замовленням – 188 осіб, за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 197 осіб; на заочну форму навчання – 271 особа, у тому числі за 

державним замовленням – 56 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 215 

осіб. 
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  Всього  

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 490 656 

  

  Денна 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 268 385 

  

  Заочна 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 222 271 

Освітній ступінь «бакалавр» 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

За освітнім ступенем «бакалавр» у 2022 році від абітурієнтів подано 1108 

заяв, з них 905 – на денну форму навчання, 203 – на заочну форму. 

Найбільшу кількість заяв було подано на спеціальності: 053 Психологія – 94; 

013 Початкова освіта – 86; 073 Менеджмент – 75; 035 Філологія (Германські мови 

та літератури, переклад включно (перша – англійська) – 71; 014 Середня освіта 

(Англійська мова і література) – 63; 012 Дошкільна освіта – 61; 014 Середня освіта 

(Фізична культура) – 59; 231 Соціальна робота – 53; 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність – 51; 014 Середня освіта (Інформатика) – 51. 

 

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість поданих заяв 1096 1108 

  

Форма навчання Денна Заочна 

Рік вступу 2021 2022 2021 2022 
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Кількість поданих 

заяв 
970 905 126 203 

 

Зараховано на ОС «бакалавр» у 2022 році 336 осіб, з них 258 – на денну 

форму навчання, 78 – на заочну форму навчання.  

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 217 336 

  

Форма навчання Денна 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 178 258 

  

Форма навчання Заочна 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 39 78 

  

На навчання за державним замовленням зараховано 154 особи (134 – денна 

форма навчання, 20 – заочна форма навчання); за кошти фізичних та 

юридичних осіб усього зараховано 182 особи (124 – денна форма навчання, 58 – 

заочна форма навчання). 

Освітній ступінь «молодший бакалавр» 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

За освітнім ступенем молодшого бакалавра у 2022 році від абітурієнтів 

подано 6 заяв, з них 3 – на денну форму навчання, 3 – на заочну форму. 
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Форма 

навчання 
Всього Денна Заочна 

Рік 

вступу 
2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Кількість 

поданих 

заяв 

69 6 37 3 32 3 

 

Освітній ступінь «магістр» 

У 2022 році від абітурієнтів подано 454 заяви, з них 237 – на денну форму 

навчання, 217 – на заочну форму навчаня. Найбільша кількість заяв подана на 

спеціальності: 013 Початкова освіта – 102; 053 Психологія – 58; 014.021 Середня 

освіта (Фізична культура) – 42; 231 Соціальна робота – 41; 014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і література) – 41; 073 Менеджмент – 39. 

 

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість поданих заяв 232 454 

  

Форма навчання Денна Заочна 

Рік вступу 2021 2022 2021  
2022 

 

Кількість поданих заяв 102 237 130 217 

  Усього зараховано на освітній ступінь магістра у 2022 році 216 осіб, з них –

 87 на денну форму навчання, 129 – на заочну форму навчання. 

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 128 216 
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Форма навчання Денна 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість запахова-них осіб 43 87 

  

Форма навчання Заочна 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість запахова-них осіб 85 129 

На навчання за державним замовленням усього зараховано 66 осіб (51 – 

денна форма навчання, 15 – заочна форма навчання); за кошти фізичних та 

юридичних осіб усього зараховано 150 осіб (36 – денна форма навчання, 114 – 

заочна форма навчання). 

Освітній ступінь «бакалавр» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ОС 

«бакалавр», ОС «молодший бакалавр», ОКР «спеціаліст» 

1 курс (зі скороченим строком навчання),  

2, 3 курс (з нормативним строком навчання) 

У 2022 році від абітурієнтів подано 280 заяв, з них – 121 на денну форму 

навчання; на заочну форму – 159 заяв. 

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість поданих заяв 294 280 

  

Зараховано у 2022 році 102 особи, з них 38 – на денну форму навчання, 64 – 

на заочну форму навчання. 

Форма навчання Всього 

Форма навчання Денна Заочна Дистанційна 

Рік вступу 2021 2022 2021 2022 2021 

Кількість поданих 

заяв 
89 121 203 159 2 
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Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 133 102 

  

Форма навчання Денна 

  

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 41 38 

  

Форма навчання Заочна 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 92 64 

 На навчання за державним замовленням усього зараховано 24 особи (3 – 

денна форма навчання, 21 – заочна форма навчання); за кошти фізичних та 

юридичних осіб усього зараховано 78 осіб (35 – денна форма навчання, 43 – 

заочна форма навчання). 

Іноземці та особи без громадянства 

У 2022 році від іноземців подано 6 заяв: ОС «Бакалавр» (на основі повної 

зага льної середньої освіти) – 2; ОС «Магістр» – 4. 

Зараховано у 2022 році 6 осіб за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

ОС «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) – 2 (на денну форму 

здобуття освіти); ОС «Магістр» – 4 (на заочну форму здобуття освіти). 

Освітній ступінь «доктор філософії» 

У 2022 році від абітурієнтів подано 13 заяв (з них 10 на денну форму 

навчання, 3 – на вечірню). 

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість поданих заяв 11 13 
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Форма навчання Денна Вечірня 

Рік вступу 2021 2022 2021 2022 

Кількість поданих заяв 4 10 5 3 

  

Форма навчання Заочна 

Рік вступу 2021 

Кількість поданих заяв 2 

Зараховано у 2022 році 13 осіб (з них - 10 на денну форму навчання, 3 – на 

вечірню). 

Форма навчання Всього 

Рік вступу 2021 2022 

Кількість зарахованих осіб 10 13 

На навчання за державним замовленням усього зараховано 8 осіб (5 – денна 

форма навчання, 3 – вечірня форма навчання); за кошти фізичних та юридичних 

осіб усього зараховано 5 осіб (денна форма навчання).  

Загалом вступна кампанія у 2022 р. характеризувалася такими 

особливостями: 

 для всіх категорій вступників за всіма рівнями освіти обов’язковим було 

написання мотиваційного листа; 

 для більшості спеціальностей для вступу на основі повної загальної середньої 

освіти була можливість вступати тільки за мотиваційними листами без НМТ/ЗНО; 

 для випускників 2022 р., які вступали на основі повної загальної середньої 

обов’язковим було складання НМТ з однаковим для всіх переліком 

загальноосвітніх предметів: українська мова, математика, історія 

України; розширено перелік категорій вступників, які можуть подавати заяви в 

електронній формі, а саме подавати електронні заяви змогли всі вступники, які 

планують продовжували навчання за ОС «магістр». Залишилась можливість 



 
 
 

27 
 

виконання вимог до зарахування шляхом надсилання відповідних сканованих 

копій документів з використанням кваліфікованого електронного підпису 

вступника; 

 для вступників на ОС «магістр» діяло обмеження конкурсного бала при вступі на 

бюджет, а саме конкурсний бал мав бути від 125 і вище; 

 для вступників на контракт діяло обмеження кількості поданих заяв для вступу 

на контракт – до 20 заяв включно. А вступники на бюджет змогли подати 

максимум 5 заяв, як і минулого року; 

 вступники, які отримали бюджетні місця за результатами конкурсу, але бажали, 

щоб інші їхні заяви брали участь у конкурсі на контракт, мали обов’язково 

повідомити про це приймальну комісію під час виконання вимог до зарахування 

(подання оригіналів документів). Для цього необхідно було написати відповідну 

заяву або поставити відповідну позначку в електронному кабінеті. В іншому разі 

ці заяви автоматично були б виключені з конкурсу на контракт; 

 вступ на ОС «магістр» на більшість спеціальностей здійснювався без 

використання організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО, внаслідок 

чого помітно збільшилась кількість абітурієнтів, що вступали до університету. 

Тенденції вступної кампанії 2022 р. засвідчують зростання конкуренції на 

ринку освітніх послуг. Відтак основними напрямами вдосконалення якісних та 

кількісних показників набору до університету ми вбачаємо в: 1) розширенні та 

посиленні форм цільової профорієнтаційної роботи, зокрема, через налагодження 

зв’язків у соціальних мережах, залучення молоді до наукової діяльності шляхом 

організації конкурсів наукових робіт, лекторіїв, тренінгів, ділових ігор тощо, які 

мають бути здійснені фахівцями конкретних спеціальностей, що надає можливість 

тримати постійний зв’язок із випускниками шкіл, мотивувати та заохочувати їх до 

вступу до ІДГУ; 2) посиленні привабливості окремих спеціальностей шляхом 

створення нових освітніх програм та предметних спеціальностей, які враховували 
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б вимоги ринку праці та потреби роботодавців; 3) оновленні програм для фахових 

вступних випробувань на ОС «бакалавр», ОС «магістр», ОС «доктор філософії» з 

урахуванням нових ліцензійних та акредитаційних вимог та удосконалення бази 

завдань для їх проведення; 4) здійсненні постійного моніторингу потреб ринку 

праці;  5) аналізі роботи вишів-конкурентів; 6) перейманні передового досвіду в 

контексті підвищення іміджу університету. 

 

1.3. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет надає освітні послуги 

згідно з ліцензією МОН України та сертифікатами про акредитацію за 10 галузями 

знань та 34 спеціальностями, з них: за освітньо-професійним ступенем «молодший 

бакалавр» – 8; освітнім ступенем «бакалавр» – 31; освітнім ступенем «магістр» – 

16; освітнім ступенем «доктор філософії» – 4. 

У 2022 р. Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

акредитовано й отримано сертифікати: за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти – освітньо-професійна програма «Право» в межах спеціальності 081 Право; 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – освітньо-професійна 

програма «Середня освіта: фізична культура» в межах спеціальності 014 Середня 

освіта (Фізична культура) та освітньо-професійна програма «Економіка та 

управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» у межах 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. За рішенням 

Національного агентства акредитаційна справа другого (магістерського) рівня 

вищої освіти освітньо-професійної програми «Середня освіта: трудове навчання та 

технології» в межах спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) повернута на повторний розгляд Галузевої експертної ради. 

У зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні умовну (відкладену) 

акредитацію отримали за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти 4 
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освітньо-професійні програми: «Середня освіта: образотворче мистецтво» в межах 

спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), «Середня освіта: 

трудове навчання та технології» в межах спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології), «Спеціальна освіта (логопедія)» в межах 

спеціальності 016 Спеціальна освіта, «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит 

господарської діяльності» в межах спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

за  першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2 освітньо-професійні 

програми: «Середня освіта: математика» в межах спеціальності 014 Середня 

освіта (Математика), «Середня освіта: природничі науки» в межах спеціальності 

014 Середня освіта (Природничі науки). 

 

1.4. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Основною метою Стратегії розвитку ІДГУ є створення університету нового 

типу через модернізацію діяльності університету за векторами євроінтеграційних 

стандартів, соціально-демократичних регіональних змін в Українському 

Придунав’ї та перетворення єдиного державного закладу вищої освіти на півдні 

Одещини на речника національних інтересів. 

Багатовекторність стратегії розвитку університету зумовлена його місією з 

огляду на такі реалії сьогодення, як необхідність цілеспрямованої діяльності щодо 

розширення освітнього простору через запровадження нових напрямів підготовки 

фахівців із наукоємних спеціальностей, розвиток інформатизації університету, 

високоефективна наукова діяльність суб’єктів освітнього процесу, забезпечення 

якості ступеневої освіти у виші та диверсифікації освітніх програм, удосконалення 

якості післядипломної освіти, стабілізація фінансово-економічного стану тощо. 

Освітній процес в ІДГУ спрямовано на високу якість професійної підготовки 

та забезпечення конкурентоспроможності фахівців, перехід на компетентнісну 

модель підготовки, яка базується на формуванні цілісної системи знань, умінь, 



 
 
 

30 
 

навичок, практичних умінь щодо розв’язання професійних завдань, покращення 

контингенту студентів, якісного складу викладацьких кадрів, упровадження нових 

методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної 

підготовки, глибокої інтеграції навчального та наукового процесів. Відповідно до 

чинних Законів та положень ІДГУ, що регламентують основні форми і методи 

аудиторної та позааудиторної роботи, навчання студентів усіх спеціальностей 

університету здійснено на засадах ступеневої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший бакалавр» та освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», 

«доктор філософії». Враховуючи особливості соціально-економічного розвитку 

регіону, університет забезпечує підготовку фахівців як педагогічних, так і 

непедагогічних спеціальностей. Навчання здійснюється на очній (денній/вечірній) 

і заочній формах та передбачає аудиторні заняття, самостійну роботу, практичну 

підготовку, контрольні заходи тощо. 

Основними видами аудиторної роботи є лекції, семінарські, практичні та 

індивідуальні заняття, консультації. Залежно від спеціальності програмами певних 

навчальних дисциплін передбачено проведення лабораторних робіт. 

Документами, що регламентують освітній процес, є навчальні плани, робочі 

навчальні плани, графік освітнього процесу, навчальні програми, силабуси, 

індивідуальний навчальний план студента тощо. 

Навчальні плани для всіх спеціальностей розроблено відповідно до сучасних 

вимог та затверджено вченою радою університету. Під час розробки навчально-

методичних матеріалів визначається місце навчальної дисципліни у логічній 

послідовності вивчення дисциплін робочого навчального плану, що сприяє 

формуванню професійних компетентностей випускників через результати їх 

навчання. 

Освітній процес з кожної спеціальності організовують деканати відповідно 

до графіка, де зазначено навчальні тижні, термін заліково-екзаменаційної сесії, 
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виробничі практики, оглядові лекції, атестаційні екзамени. Деканатом також 

здійснюється контроль освітнього процесу, відвідування студентами аудиторних 

занять, повнота виконання робочих навчальних планів і робочих програм 

навчальних дисциплін. 

Забезпеченню якості підготовки здобувачів вищої освіти в університеті 

сприяє чітка організація та координація їхньої самостійної роботи, обсяг якої для 

кожної окремої дисципліни передбачено робочими навчальними планами за 

відповідною спеціальністю на навчальний рік. Рівень навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення самостійної роботи з конкретної дисципліни 

дозволяє здобувачеві вищої освіти виконувати її в бібліотеці, в навчальних 

кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах завдяки 

застосуванню дистанційних технологій. Навчання в ІДГУ здійснюється 

державною мовою. 

Окрім того, спільно з заступниками деканів із навчальної роботи 

упорядковано робочі навчальні плани відповідно до навчальних планів; проведено 

наради із завідувачами кафедр щодо планування академічного навантаження на 

2022/2023 н.р.; визначено пропозиції щодо обсягів прийому на 2022/2023 н.р та 

випуску у 2022/2023 н.р за державним замовленням; підготовлено подання на 

призначення іменних та персональних стипендій для студентів університету на I та 

II семестри; здійснено переведення студентів із контрактної форми навчання на 

вільні місця державного замовлення; підведено підсумки результатів 

екзаменаційних сесій на факультетах та в цілому по університету після 

завершення сесій і після ліквідації академічної заборгованості, що відображено у 

зведених відомостях; сформовано кількісно-якісні показники випускної атестації 

відповідних освітніх ступенів, спеціальностей; своєчасно, щоквартально подано 

звіти в бухгалтерію про рух контингенту студентів; сформовано річний план та 

звіт підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; забезпечено 
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факультети і кафедри університету документацією з планування, обліку та 

звітності в освітньому процесі; своєчасно подано листи-відповіді на запити МОН 

України, управління освіти і науки обласної державної адміністрації та інших 

установ, що стосувалися організації освітнього процесу. 

Випускникам, котрі працюють за фахом, за їх бажанням, надається 

індивідуальний графік навчання (накази по ІДГУ від 17.02.22 р. № 22-C; від 

23.03.22 р. № 29-C; від 19.09.22 р. № 97-C та ін.). 

Забезпеченість підручниками, навчальними посібниками, навчально-

методичною літературою, зокрема методичними рекомендаціями до курсового та 

кваліфікаційного проектування з усіх спеціальностей відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України і становить 100%. 

Для всіх спеціальностей розроблено та розміщено на офіційному сайті 

університету інформаційні пакети, до складу яких входять профіль програми, 

результати навчання програми, структурна діаграма програми, положення про 

оцінювання та шкала оцінок, форми атестації здобувачів, професійні профілі 

випускників, інформація про окремі освітні компоненти і т. ін. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

включає такі документи, як опис освітньої програми, навчальний план та 

пояснювальну записку до нього, робочу програму кожної навчальної дисципліни 

за навчальним планом, програму практичної підготовки, робочі програми практик, 

навчальні матеріали для студентів з кожної навчальної дисципліни навчального 

плану, методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

В університеті розробляються, поновлюються та реалізуються освітні 

програми, гнучкі до вимог ринку, упроваджуються інноваційні методики 

викладання, забезпечується функціонування системи внутрішньої та зовнішньої 

оцінки якості освітнього процесу з залученням студентського самоврядування, 

проводиться робота щодо формування нової культури ставлення до 
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інтелектуальної власності, впровадженню системи запобігання плагіату на всіх 

рівнях діяльності університету.  

Навчально-методичні матеріали до дисциплін відповідають сучасному рівню 

розвитку науки, тому базуються на використанні сучасних методів і технічних 

засобів освітнього процесу, що дозволяє студентам якісно засвоювати навчальний 

матеріал і застосовувати набуті знання на практиці. 

Навчальні програми зі спеціальності відповідають державним стандартам. 

Робочі програми розроблено з урахуванням новітніх досягнень науки. 

Однак треба звернути увагу на розв’язання таких питань, як видання 

власних навчальних посібників, забезпеченість освітнього процесу ліцензованими 

комп’ютерними програмами, постійне поповнення фондів бібліотеки новою 

літературою. 

 

1.5. Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

Успішному освітньо-виховному процесу та науково-дослідницькій роботі 

університету сприяє діяльність бібліотеки. Основними напрямами бібліотечної 

діяльності в умовах сьогодення є формування та використання інформаційних 

онлайн-ресурсів, удосконалення обслуговування користувачів різних категорій, 

подальша автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів, комплектування та 

організація фондів, бібліографічна діяльність тощо.  

Упродовж 2022 р., незважаючи на різні негативні фактори, бібліотека 

забезпечувала оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне 

обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних 

працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами.  

Зокрема, було розширено дистанційні послуги для читачів: сервіси 

«Віртуальна бібліографічна довідка» (надання бібліографічних,  тематичних, 

уточнюючих, адресних, фактографічних довідок), «Визначення індексів УДК», 



 
 
 

34 
 

електронна доставка документів або їх частин; консультативна допомога 

користувачам щодо роботи з науково-метричними базами Web of Science, Scopus. 

Електронний каталог станом на 01.12.2022 р. містить понад 13 тис. 

152 бібліографічних описи документів. 

У 2022 р. бібліотека отримала 379 примірників книг на суму 14784 грн. 049 

коп. Також на передплату періодики за звітний період виділено 83805 грн. 29 коп. 

Зона покриття Wі-Fі в усіх навчальних приміщеннях і лабораторіях дає 

повний доступ до фондів бібліотеки. 

Постійно відбувається якісне наповнення вебсайту бібліотеки та 

інституційного репозитарію, створеного у 2017 р. Кількість публікацій в 

електронному архіві інституційного репозитарію (eISUHIR) Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету станом на 01.12.2022 р. становить 1713 

наукових та навчально-методичних матеріали (станом на 01.12.2021 р. було 1573 

публікації). 

 

 

 

За 2022 р. до електронного архіву інституційного репозитарію (eISUHIR) 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету було додано 240 наукових 
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та навчально-методичних матеріалів (за 2021 р. – 353 наукових та навчально-

методичних матеріали). 

 

 

 

Отже, щороку електронний архів інституційного репозитарію (eISUHIR) 

поповнюється новими науковими матеріалами, зростає кількість нових 

відвідувачів. Таким чином, в інформаційному просторі збільшується присутність 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету.  

 

1.6. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 

В ІДГУ діє внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 

відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (зі змінами) (протокол № 4 від 

22.12.2022 р.). Політика забезпечення якості вищої освіти спрямована на 

якнайкращу реалізацію місії Університету та виконання завдань, передбачених 

стратегією розвитку, вдосконалення культури якості в освітньому середовищі. 

2021 рік 
353 наукових 
матеріали 

2022 рік 
240 наукових 
матеріалів 

Кількість наукових та навчально-методичних 

матеріалів, розміщених в електронному архіві 

інституційного репозитарію (eISUHIR) ІДГУ 
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Упродовж 2022 р., зважаючи на військовий стан в Україні та переведення 

студентів на дистанційне навчання, організація системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти здійснювалася на 

рівнях: університету (вчена рада університету, рада з якості вищої освіти 

університету, навчально-методичний відділ, інші структурні підрозділи); 

факультетів (декани та їх заступники, вчені ради та ради з якості вищої освіти 

факультетів); кафедр (гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, науково-

педагогічні працівники); здобувачів вищої освіти. 

Загальне керівництво системою внутрішнього забезпечення якості в 

університеті здійснює ректор. Колегіальним органом управління, який визначає 

систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості, є вчена рада. 

Формуванням та реалізацією політики забезпечення якості вищої освіти в 

займається рада з якості вищої освіти ІДГУ, котра розробляє план роботи закладу 

у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; здійснює 

експертизу освітніх програм, надає рекомендації вченій раді університету щодо їх 

затвердження, моніторингу та періодичного  перегляду; організує освітній процес, 

рекомендує до друку навчальні та методичні видання; обговорює й затверджує 

процедури та індикатори оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти; моніторить стан ОПП та силабусів до ОК; аналізує стан забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на факультетах та кафедрах; 

обговорює та поширює провідний досвід зарубіжних і вітчизняних закладів вищої 

освіти з метою вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти тощо.  

Координує діяльність структурних підрозділів ІДГУ щодо забезпечення 

якості вищої освіти навчально-методичний відділ, у структурі якого функціонує 

сектор забезпечення якості вищої освіти, котрий займається розробкою 

пропозицій, проєктів документів з удосконалення нормативно-правової бази 
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управління якістю вищої освіти; проведенням щорічних онлайн-опитувань 

здобувачів вищої освіти, випускників та інших стейкхолдерів; аналізом показників 

успішності здобувачів вищої освіти та якості проведення навчальних занять; 

оцінюванням і визначенням рейтингів науково-педагогічних працівників та 

студентів університету; моніторингом освітніх програм, вдосконаленням 

навчальних курсів та якості викладання; забезпеченням дотримання академічної 

доброчесності та академічного письма; наданням методичної підтримки 

деканатам, кафедрам, органам студентського самоврядування з питань 

забезпечення якості освітньї діяльності та якості вищої освіти тощо. 

До системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

також залучені інші структурні підрозділи, зокрема, ректорат, науково-методична 

рада, комісія академічної доброчесності, Центр інформаційних технологій, Центр 

неперервної освіти, відділ міжнародного співробітництва та розвитку 

інфраструктури та бібліотека, які відповідно до своїх повноважень здійснюють 

контроль за навчально-методичним, кадровим, матеріально-технічним та 

інформаційним забезпеченням освітнього процесу, а також виконують інші 

функції, пов’язані з моніторингом якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти Університету.  

На факультетському рівні організацію внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти здійснюють ради з якості вищої освіти 

факультетів. Колегіальним органом управління, що затверджує процедури 

внутрішнього забезпечення якості на факультеті є вчена рада факультету.  

На кафедральному рівні завідувачі кафедр забезпечують організацію 

освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін, здійснюють контроль якості викладання дисциплін, навчально-

методичної та наукової діяльності викладачів. Гарант освітньої відповідає за 

якість освітньої програми та здійснює контроль за підготовкою здобувачів вищої 
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освіти відповідно до стандартів вищої освіти 

Здобувачі вищої освіти залучаються до системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти через участь у моніторингових 

процесах (опитування з метою зворотного зв’язку); представництво в 

управлінських, робочих і консультативно-дорадчих органах на 

загальноуніверситетському та факультетському рівнях (участь у роботі органів 

студентського самоврядування та студентських товариств (студради, наукове 

товариство студентів, аспірантів і молодих учених) й адміністративних структурах 

(учені ради університету і факультетів, рада з якості вищої освіти університету, 

ради з якості вищої освіти факультетів, комісія академічної доброчесності, 

стипендіальна комісія тощо); залучення до робочих груп з розробки освітніх 

програм; інші форми колективної (ініціативні групи, фокус-групи) й 

індивідуальної активності (усні чи письмові звернення та пропозиції). 

Органи студентського самоврядування відповідно до чинного законодавства 

також беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти: вносять 

пропозиції щодо змісту освітніх програм і навчальних планів, обговорюють та 

розв’язують питання стосовно вдосконалення освітнього процесу. Відповідальна 

особа за моніторинг якості вищої освіти та її заступник як члени ради з якості 

вищої освіти університету здійснюють спільно з навчально-методичним відділом 

оцінювання якості освітньої діяльності. 

До системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти залучаються зовнішні стейкхолдери, зокрема роботодавці. Упродовж 

2022 р. вони брали учать у засіданнях рад з якості вищої освіти факультетів, рад 

стейкхолдерів та вчених рад факультетів з питань якості освітніх програм та 

організації освітнього процесу. Проводили експертну оцінку якості освітніх 

програм й надавали пропозиції щодо їх удосконалення тощо. 

Стан системи внутрішнього забезпечення вищої освіти періодично 



 
 
 

39 
 

обговорюється на засіданнях кафедр, радах з якості вищої освіти факультетів, 

вчених рад факультетів та вченої ради університету.  

За звітний період відповідно до затвердженого плану роботи було проведено 

чотири засідання з якості вищої освіти ІДГУ (2021-2022 н.р. (ІІ півріччя): 

17.05.2022 р., протокол № 3; 2022-2023 н.р. (І півріччя): 30.08.2022 р., протокол 

№ 1; 17.10.2022 р., протокол №2; 22.11.2022 р., протокол № 3), на яких 

розглядалися важливі питання щодо підвищення якості підготовки здобувачів 

вищої освіти, трансформації освітньої діяльності університету відповідно до 

сучасних вимог і тенденцій розвитку вищої освіти, впровадження інноваційних 

методів організації освітнього процесу, здійснення моніторингу змісту та 

результатів навчання здобувачів вищої освіти за певною освітньою програмою, 

забезпечення іміджу університету завдяки дієвості новітніх технологій навчання 

та методів контролю освітнього процесу, а також високому рівню професійної 

підготовки науково-педагогічних працівників тощо. На сайті університету 

створено сторінку Ради з якості вищої освіти (http://idgu.edu.ua/quality-of-

education), де розміщено протоколи засідань, результати моніторингу якості знань 

здобувачів вищої освіти, розпорядчі документи та ін. 

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в 

ІДГУ», «Положенням про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

в ІДГУ», «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти». 

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, навчальних планів 

http://idgu.edu.ua/quality-of-education
http://idgu.edu.ua/quality-of-education
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здійснюється робочими групами, сформованими за кожною спеціальністю 

(предметною спеціальністю, спеціалізацією) на період проведення процедур 

зовнішнього або внутрішнього оцінювання якості освітніх програм. 

Освітні програми переглядаються гарантами з метою досягнення зазначених 

у стандарті вищої освіти та освітній програмі результатів навчання, а також 

забезпечення якості навчання та викладання. Гарант освітньої програми 

застосовує різні способи моніторингу, зокрема: анкетування, опитування та 

інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, 

роботодавців та інших стейкхолдерів щодо змісту освітньої програми; аналізує 

інформацію щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми. 

До моніторингу якості освітніх програм залучаються представники 

студентського самоврядування, здобувачі вищої освіти, роботодавці та інші 

стейкхолдери. Для забезпечення постійного зв’язку з зацікавленими сторонами на 

факультетах як дорадчі органи сформувано ради стейкхолдерів за відповідними 

спеціальностями тощо. 

Гаранти освітніх програм постійно звітують на засіданнях кафедр, рад з 

якості вищої освіти та вчених рад факультетів про якість організації освітньої 

діяльності за певною освітньою програмою. 

Перегляд освітніх програм здійснюється з урахуванням як зворотного зв’язку 

з науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками 

і роботодавцями, так і з прогнозуванням розвитку галузі та потреб суспільства. 

В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті в межах 

ліцензованих спеціальностей гаранти освітніх програм розробляють освітньо-

професійні програми з урахуванням вимог до відповідного рівня вищої освіти, 

встановлених законодавством, вимог стандартів вищої освіти зі спеціальності, 

місії та стратегії Університету, позиції та потреби зацікавлених сторін, тенденції 

розвитку ринку праці в регіоні тощо. Університетом самостійно запроваджуються 
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спеціалізації, зокрема предметні спеціальності, що затверджуються рішенням 

вченої ради Університету. Спеціалізації та предметні спеціальності зазначаються 

при присудженні освітньої кваліфікації особам, які успішно закінчили навчання за 

відповідними освітніми програмами.  

Нова освітня програма розробляється за ініціативою керівництва 

університету, факультету чи кафедри. Для її відкриття створюється проєктна 

група, кадровий склад якої має відповідати чинним «Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності».  

Рада з якості вищої освіти факультету ухвалює доцільність відкриття нової 

освітньої програми. До обговорення проєкту освітньої програми, формулювання її 

цілей та результатів навчання залучаються стейкхолдери. Гарант освітньої 

програми періодично збирає пропозиції від науково-педагогічних працівників, 

роботодавців, випускників, здобувачів вищої освіти та інших зацікавлених осіб 

щодо підвищення якості освітньої програми й враховує їх під час її перегляду. Для 

забезпечення можливості стейкхолдерів подати свої пропозиції та зауваження до 

освітніх програм на офіційному вебсайті Університету були оприлюднені 

відповідні проєкти освітніх програм у розділі «Громадське обговорення» 

(http://idgu.edu.ua/public_discussion) не пізніше як за 1 місяць до їх розгляду, а 

також розміщено таблиці пропозицій (протягом 1 тижня після закінчення 

громадського обговорення). Всі освітні програми проходять єдиний порядок 

затвердження, що містить їх послідовне погодження. 

У зв’язку із затвердженням у 2022 р. стандартів вищої освіти, а також 

введення в дію професійних стандартів «Вихователь закладу дошкільної освіти» 

№ 755-21 від 19 жовтня 2021 р., «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» 

№620-21 28 вересня 2021, «Керівник закладу загальної середньої освіти» № 755-21 

від 17 вересня 2021 р., гарантами приведено у відповідність чинні освітньо-

професійні програми ІДГУ. На підставі затверджених на вченій раді Університету 

http://idgu.edu.ua/public_discussion
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освітніх програм методист НМВ (Степаненко С.В.) в автоматизованій системі 

управління «ВНЗ» розробляє навчальні плани підготовки здобувачів за всіма 

ступенями вищої освіти. 

Освітні програми та навчальні плани підготовки здобувачів за всіма 

ступенями вищої освіти затверджуються на вченій раді університету. 

У 2022 р. відповідно до конкурсних пропозицій ІДГУ було здійснено набір 

здобувачів вищої освіти на такі нові освітні програми: «Початкова освіта. 

Інклюзивна освіта в початковій школі», «Спеціальна освіта (логопедія). 

Інклюзивна освіта», «Середня освіта: історія. Основи діджиталізації»; «Соціальна 

робота. Управління соціальними проєктами та волонтерство; «Комп’ютерне 

моделювання та технології програмування» (ОС «бакалавр»); «Менеджмент. 

Управління закладом освіти» (ОС «магістр»). 

На виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» та з метою забезпечення 

прозорості та інформаційної відкритості університету на вебсайті ІДГУ розміщено 

описи затверджених освітніх програм спеціальностей. 

Також в ІДГУ впроваджено механізми, що дозволяють розширити 

можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої 

освіти. 

Передбачено вибір дисциплін із широкого переліку, тобто можливість 

обирати дисципліну незалежно від освітньої програми, за якою навчаються 

здобувачі. Переліки вибіркових дисциплін та сертифікованих програм щорічно 

обговорюються та затверджуються на засіданнях кафедр, радах з якості вищої 

освіти факультетів та університету, вченій раді університету. Подаються 

кураторами академічної мобільності до навчально-методичного відділу не пізніше 

ніж за два місяці до початку запису здобувачів вищої освіти). Сертифікована 

програма є об’єднанням кількох навчальних дисциплін (обсяг 24 кредитів ЄКТС), 

опанування яких дозволяє здобувачам вищої освіти набути додаткових фахових 
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компетентностей і здобути відповідний сертифікат установленого зразка. 

Водночас здобувач вищої освіти може прослухати як увесь блок дисциплін 

сертифікованої програми, так і окремі її дисципліни (в цьому випадку здобувач не 

отримує сертифікат). Для здобувачів освіти, котрі навчаються за ОС «доктор 

філософії» при формуванні переліків вибіркових компонентів освітньо-наукової 

програми запропоновано дисципліни, дотичні до тематики підготовки їх 

наукового дослідження. Також студенти мають право обирати навчальні 

дисципліни, запоновані для інших рівнів вищої освіти або інших предметних 

спеціальностей (спеціалізацій), за погодженням із гарантом освітньої програми, 

куратором академічної мобільності, науковим керівником (для аспірантів) та 

деканом відповідного факультету. 

Вивчення дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти в ІДГУ 

здійснюється для ОПС «молодший бакалавр» та ОС «бакалавр» – з третього 

навчального семестру, ОС «бакалавр» (за скороченим строком навчання) та ОС 

«магістр» – з першого навчального семестру, «доктор філософії» – з другого 

навчального семестру. 

Переліки вибіркових дисциплін (за вільним вибором студента), 

сертифікованих програм на 2022/2023 н.р. (затверджені на засіданні вченої ради: 

ОПС «молодший бакалавр», ОС «бакалавр», ОС «доктор філософії» – 27.01.2022 

р., протокол № 6; ОС «магістр» – 29.09.2022 р., протокол № 2), силабуси 

вибіркових дисциплін і накази про результати електронного запису здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання щодо вивчення дисциплін вільного 

вибору у 2022-2023 н.р. оприлюднено на сайті університету 

(http://idgu.edu.ua/vybir-disc). 

Згідно з «Положенням про систему електронного запису здобувачів вищої 

освіти на вивчення дисциплін вільного вибору» (зі змінами, протокол № 4 від 

22.12.2022 р.) та з метою ефективного впровадження норм чинного законодавства 

http://idgu.edu.ua/vybir-disc
http://idgu.edu.ua/vybir-disc
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щодо забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір 25 відсотків дисциплін 

навчального плану та обмеження можливого впливу на їх самостійний вибір з 

боку викладачів студенти здійснюють електронний запис на вибіркові дисципліни 

в онлайн-режимі через «Електронний кабінет студента» в АСУ «ВНЗ». Здобувачі 

освіти ОС «доктор філософії» обирають вибіркові дисципліни за відповідною 

заявою. Наявна процедура перезарахування освітніх компонентів для здобувачів, 

що навчаються в університетіза двома освітніми програмами, здобувають другу 

вищу освіту або пройшли вивчення окремих освітніх компонентів у вітчизняних 

закладах вищої освіти у якості слухача (з отриманням відповідного сертифікату). 

Відповідно до наказу по ІДГУ «Про проведення опитувань учасників 

освітнього процесу (2021-2022 н.р. – № 199 від 09.11.2021р.; 2022-2023 н.р. – 

№ 170 від 09.11.2022 р.) з метою отримання зв’язку з учасниками освітнього 

процесу щодо якості освітньої діяльності в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті та згідно з «Положенням про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ІДГУ» в 

університеті було проведено анонімне опитування учасників освітнього процесу у 

формі онлайн-анкетування «Анкета першокурсника», «Викладач очима студентів» 

та «Анкета випускника». 

Онлайн-опитування здобувачів вищої освіти відбувалося в електронній 

формі за допомогою Google Forms. 

Результати анкетування за 2021-2022 н.р. проаналізовані навчально-

методичним відділом, сектором забезпечення якості вищої освіти та розміщені на 

сайті університету (сторінка ради з якості вищої освіти, http://idgu.edu.ua/quality-

of-education). Вони обговорюються на засіданнях кафедр і радах з якості вищої 

освіти факультетів. 

У лютому 2022 р. сектором забезпечення якості вищої освіти серед науково-

педагогічних працівників та здобувачам вищої освіти ІДГУ ОПС «молодший 

http://idgu.edu.ua/quality-of-education
http://idgu.edu.ua/quality-of-education
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бакалавр», ОС «бакалавр, ОС «магістр» денної форми навчання усіх курсів було 

організовано анонімне опитування «Академічна доброчесність та якість освіти». 

Дане опитування проходить у межах реалізації проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості» – Academic IQ, що впроваджується Американськими 

Радами з міжнародної освіти, учасником якого є ІДГУ. Анкету було розроблено 

професійними соціологами, на підставі її результатів проведено фаховий аналіз 

стану забезпечення якості та академічної доброчесності в ІДГУ.  

Відповідно до наказу по ІДГУ № 170 від 09.11.2022 р. опитування 

здобувачів 1-го курсу освітнього ступеня бакалавра денної/заочної форм навчання 

(«Анкета першокурсника ІДГУ») відбулося з 21.11.2022 до 30.11.2022 р. 

З 26.12.2022 до 07.02.2023 р. проводиться онлайн-опитування здобувачів 

вищої освіти усіх курсів, ступенів і спеціальностей денної/заочної форм навчання 

«Викладач очима студентів-1 щодо оцінки якості викладання», «Викладач очима 

студентів-2 щодо оцінки організації навчання та побуту студентів протягом 

семестру» за 1-й навчальний семестр. 

Для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» (випуск 2023 р.) з 16.01.2022 до 

30.01.2022 р. буде організовано онлайн-опитування «Анкета випускника». 

Навчально-методичний відділ (сектор забезпечення якості вищої освіти) до 

20.03.2023 р. підготує аналізи результатів опитувань «Викладач очима студентів-1 

щодо оцінки якості викладання», «Викладач очима студентів-2 щодо оцінки 

організації навчання та побуту студентів протягом семестру», «Анкета 

випускника» здобувачів вищої освіти університету за 1 семестр 2022-2023 н.р. та 

представить їх на засідання ради з якості освіти ІДГУ. 

В університеті впроваджено рейтингування науково-педагогічних працівників 

і кафедр відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників ІДГУ» та «Положення 
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про визначення рейтингу кафедр ІДГУ» (зі змінами та доповненнями, 

затвердженими на засіданні вченої ради ІДГУ від 27.08.2020 р.). 

У 2022 р. у зв’язку з військовим станом в Україні та навчанням у дистанційній 

формі вхідний контроль якості знань здобувачів ІДГУ (контрольні роботи) на рівні 

університету за рішенням ректорату не проводився. Моніторинг підготовки 

студентів здійснювали на кафедральному та факультетському рівнях. 

Рейтингування науково-педагогічних працівників проводилося на кафедрах.  

Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності з 

метою приведення навчально-методичного забезпечення в університеті 

затверджено «Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу» (протокол засідання вченої ради ІДГУ від 31 жовтня 2018 року № 3, зі 

змінами від 05.03.2020 р., протокол № 6).  

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності передбачає 

наявність затверджених в установленому порядку освітніх програм, навчальних 

планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; робочих 

програм (силабусів) з усіх навчальних дисциплін; програм з усіх видів практичної 

підготовки до кожної освітньої програми; методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти. 

Відповідальність за якість навчально-методичного забезпечення певної 

освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти згідно з Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності несе гарант освітньої програми. 

Навчально-методичний відділ здійснює моніторинг навчально-методичного 

забезпечення, проводячи перевірки готовності кафедр до нового навчального року. 

Контролює розміщення на вебсайті університету силабусів навчальних дисциплін 

вільного вибору студентів. 

Контроль за якістю проведення навчальних занять в університеті 

здійснюється: 1) завідувачем кафедри завдяки перевірці індивідуального 
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виконання навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної роботи 

викладачів, відвідуванню не менше одного заняття на семестр; 2) деканом чи його 

заступником через перевірку дотримання розкладу занять викладачами і 

студентами факультету; відвідування занять викладачів; перевірку документації; 

3) ректором, методистами навчально-методичного відділу, котрі перевіряють 

наявність затверджених у встановленому порядку графіків освітнього процесу, 

навчальних/робочих планів, програм; оформлення документації. 

Відповідно до «Положення про навчально-методичний відділ Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету» сектор планування й організації 

освітнього процесу проводить планові та позапланові перевірки роботи 

навчальних підрозділів університету, контролює проведення навчальних занять 

викладачами і відвідувань студентами. 

Контроль за якістю проведення навчальних занять здійснюється також на 

основі аналізу розкладу занять і консультацій (тижневе навантаження студентів та 

викладачів); якості проведення аудиторних занять; стану організації практики; 

стану організації самостійної роботи студентів. 

Інформація щодо перевірки проведенних викладачами навчальних занять і 

відвідувань занять студентами відсутня. 

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ІДГУ 

Радою з якості вищої освіти (від 27.10.2021 р., протокол № 2) було ухвалено 

рішення про створення при раді з якості вищої освіти ІДГУ методичної комісії, 

яка щомісячно буде проводити методичні семінари, круглі столи, тренінги, 

присвячені актуальним питанням підготовки педагогічних працівників відповідно 

до вимог Нової української школи та підвищення педагогічної майстерності 

науково-педагогічних працівників університету. 

У 2022 р. методичні семінари не проводилися у зв’язку з онлайн навчанням 

та воєнним станом в Україні. 
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1.7. Розвиток академічної доброчесності 

Дотримання принципів і правил академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу є складовою внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університету, яка регламентується 

«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти ІДГУ» (в редакції, затвердженій на засіданні вченої ради ІДГУ 

від 22.12.2022 р., протокол № 4). 

З метою популяризації академічної доброчесності створено сторінку 

«Академічна доброчесність в ІДГУ» на сайті університету (http://idgu.edu. ua/saiup) 

та на сайті бібліотеки (http://lib.idgu.edu.ua/category/ akademichn -dobrochesnist/), а 

також сторінку в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook. com/ IDGU. 

SAIUP/). 

Принципи та політика дотримання академічної доброчесності університету 

зафіксовані в Кодексі академічної доброчесності ІДГУ. 

Питання про дотримання учасниками освітнього процесу принципів і правил 

академічної доброчесності щосеместрово розглядаються на засіданнях вченої ради 

університету, вчених рад факультетів, студентської ради ІДГУ, студентських рад 

факультетів та засіданнях кафедр. 

В університеті створено комісію з питань академічної доброчесності, на яку 

покладені такі завдання:  

– організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в 

університеті стандартів академічної доброчесності;  

– виявлення порушень принципів і правил академічної доброчесності з боку 

учасників освітнього процесу;  

– розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик у навчальній і 

науковій діяльності;  

http://lib.idgu.edu.ua/category/%20akademichn%20-dobrochesnist/
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-idgu.pdf
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– надання пропозицій адміністрації університету (факультетів) щодо 

притягнення порушників академічної доброчесності до відповідальності й 

накладання відповідних санкцій (http: //idgu. edu.ua/ saiup#undefined). 

В ІДГУ постійно до початку заліково-екзаменаційної сесій (двічі на рік) на 

кураторських годинах, засіданнях студентського самоврядування обговорюються 

питання дотримання принципів і правил академічної доброчесності. Студентів 

першого курсу ОС «бакалавр» денної та заочної форм навчання було ознайомлено 

з Кодексом академічного доброчесності ІДГУ та організовано підписання 

зобов’язання про дотримання принципів і правил академічної доброчесності. 

У 2022 р. в університеті проведено «Марафон академічної доброчесності» - 

традиційний комплекс заходів щодо інформування та популяризації принципів 

академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти (наказ по ІДГУ №141 від 

26.09.2022 р.). Цього року, незважаючи на повномасштабну агресію з боку 

російської федерації та переведення студентів на дистанційне навчання, заходи з 

академічної доброчесності охопили всю академічну спільноту – від бакалаврів до 

науково-педагогічних працівників. Для здобувачів різних рівнів вищої освіти к.і.н., 

доцент кафедри історії та методики її навчання В. Дроздов провів низку 

тематичних заходів: інтерактивну дискусію «Принципи та правила академічної 

доброчесності у вищій освіті» для першокурсників (06.10.2022 р.); вебінар 

«Академічне письмо: ключові поради щодо написання академічних текстів та 

презентація результатів дослідження» для магістрантів (06.10.2022 р.); науково-

методичний семінар «Академічна доброчесність в науковій діяльності: як 

захистити себе від академічного шахрайства» для аспірантів (11.10.2022 р.). До 

марафону академічної доброчесності долучилася бібліотека ІДГУ, провівши 

круглий стіл «Місія університетської бібліотеки у формуванні культури 

академічної доброчесності» для науково-педагогічних працівників (13.10.2022 р.). 

На офіційному вебсайті університету на сторінці «Академічна доброчесність» 

http://idgu.edu.ua/saiup%23undefined
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(http://idgu.edu.ua/saiup) для здобувачів вищої освіти розміщено всі презентовані 

матеріали.  

Куратори академічної мобільності, декани факультетів, завідувачі кафедр, 

відповідальна за виховну роботу в університеті викладач кафедри права і 

соціальної роботи В. О. Маніта забезпечували своєчасну реалізацію 

вищезазначених заходів, сприяли створенню відповідної громадської думки щодо 

важливості дотримання принципів і правил академічної доброчесності серед 

здобувачів вищої освіти. 

В університеті функціонує Центр академічного письма з метою формування 

у здобувачів вищої освіти навичок академічного письма. Процедури протидії 

академічному плагіату визначено в «Положенні про систему запобігання та 

виявлення академічного плагіату в ІДГУ». 

Продовжується співпраця ІДГУ з сервісом «UNICHECK», що надає 

університету можливість створення власної бази даних наукових та навчальних 

робіт, а також професійної перевірки на наявність плагіату. З 20 квітня 2022 р. 

надано безоплатний доступ до сервісу з перевірки академічних текстів на плагіат 

протягом поточного та наступного навчальних семестрів. Упродовж 2022 н.р. 

перевірку на плагіат проходили усі кваліфікаційні та курсові роботи студентів, які 

надходили до навчально-методичного відділу, а також дисертаційні роботи, 

рукописи статей, тези доповідей – до наукового відділу.  

Тож, університет має тривалий досвід співпраці з Американськими радами з 

міжнародної освіти під час реалізації проєктів щодо розвитку академічної 

доброчесності («Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP» 

та «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти – AcademIQ»).  

До завершення 2021-2022 н. р. представники ІДГУ (перший проректор 

доц. Кольцун Н.М., начальник навчально-методичного відділу, доц. 

Погорєлова А.Д., учений секретар, викл. Свищ Н.М.) систематично брали участь у 

http://idgu.edu.ua/saiup
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-pro-systemu-zapobihannja-ta-vyjavlennja-akademichnoho-plahiatu-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-pro-systemu-zapobihannja-ta-vyjavlennja-akademichnoho-plahiatu-zi-zminamy.pdf
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заходах з академічної доброчесності у системі внутрішнього забезпечення якості 

освіти в університетах. 

Факти порушення академічної доброчесності шляхом проведення перевірки 

звернення щодо порушення академічної доброчесності та притягнення до 

академічної відповідальності осіб, дії (бездіяльність) яких визнані порушенням 

академічної доброчесності у 2022 р. відсутні. 

 

1.8. Дотримання мовного законодавства в університеті 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет як освітній центр 

Південної Бессарабії, єдиний державний вищий навчальний заклад у регіоні, з 

огляду на необхідність повноформатного удержавлення української мови в цьому 

багатомовному ареалі, розширення сфер її використання відповідно до конституції 

України, консолідації суспільства, формування і захисту національного 

інформаційно-культурного простору, посилення національної безпеки і 

суверенітету України, бере на себе функції наукового, освітнього, інформаційного 

центру розвитку державної мови в закладах освіти півдня Одещини, сприяє 

збереженню і розвитку української мови в регіоні. 

Законодавчу підтримку таких ініціатив щодо реалізації державної мовної 

політики в університеті й регіоні і водночас додатковий імпульс у цій праці 

україністи університету відчули з моменту набуття чинності нового Закону «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», схвалення 

розпорядженням Кабінету Міністрів України Концепції Державної цільової 

національної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування 

української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 

р. 

Викладачі кафедри української мови та літератури і раніше багато 

працювали у цьому напрямку як у форматі науково-дослідної, так і організаційної 
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та виховної роботи. Щодо науково-дослідної роботи, то вона знаходить вияв у 

фундаментальних державних наукових проєктах Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (ІДГУ), зокрема й спільних з НАН України: у 2016-

2018 роках – «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової 

європейської моделі безконфліктного взаємодії різносистемних мов та діалектів» 

(НДР № 0116U004158), керівник проєкту – директор Інституту української мови 

НАН України проф. Гриценко П. Ю., відповідальний виконавець – завкафедри 

української мови і літератури ІДГУ д. філол. н. Колесников А. О.; з 2019 р. – 

«Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Подунав’я як засіб 

формування колективної ідентичності локального соціуму» НДР (0119U100996), 

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

Одним з результатів проєкту «Опис і картографування межиріччя Дністра і 

Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов 

та діалектів» стали рекомендації щодо проведення національної мовної політики, 

повноформатного удержавлення української мови в регіоні «Проєкт заходів ІДГУ 

щодо зміцнення державного статусу української мови» та відкриття Центру 

української мови і культури при ІДГУ (наказ № 22 від 11 лютого 2019 р.). Його 

координатор – доцент кафедри української мови і літератури Делюсто М. С., 

працюючи на громадських засадах, вже пʼятий рік поспіль проводить безкоштовні 

курси української мови (і вони мають великий попит у містян) для викладачів 

університету, а також різних категорій населення міста Ізмаїла, для різних потреб 

слухачів – від початкового рівня знань мови до професійного. Разом з 

професорсько-викладацьким складом кафедри української мови і літератури 

Центр української мови і культури проводить роботу з популяризації української 

мови, надає консультації громадянам з широкого спектру мовних питань, вивчає 

особливості викладання української мови для національних меншин та надає 

консультації вчителям національних шкіл з цього питання. 
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При Центрі української мови і культури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету у 2022-2023 навчальному році продовжили свою 

роботу безкоштовні курси навчання української мови, ініційовані директором 

Інституту української мови НАН України проф. П. Ю. Гриценком, ректором 

ІДГУ проф. Кічуком Я. В. та кафедрою української мови і літератури вишу з 

метою поліпшення стану володіння державною мовою та її популяризації в 

багатонаціональному південнобессарабському регіоні ще в 2018 р. 

(http://idgu.edu.ua/40346; http://idgu.edu.ua/37854). 

З часом актуальність цих волонтерських курсів трансформувалася, але 

невпинно зростала. Спочатку вона була зумовлена багатомовністю нашого 

регіону, тим, що чимало його представників не знали української мови на 

належному рівні. У 2019 р. до стимулів вивчення державної мови мешканцями 

краю додалися також зміни в мовному законодавстві (Закон України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної») та в 

«Українському правописі». У 2020-2022 н. рр. курси української мови у зв’язку з 

карантином перейшли на онлайн-формат навчання, але продовжили працювати. 

Дата 24 лютого 2022 р., на жаль, внесла корективи в усі сфери життя 

українців. Але тепер знання державної мови перейшло з рівня вимог закону, на 

рівень усвідомлення кожним громадянином нашої держави важливої безпекової та 

державотворчої функції української мови. Вільне володіння українською мовою 

наразі стало не просто маркером понять свій – чужий, а іноді й засобом 

ідентифікації друг – ворог (згадаймо слово «паляниця», яке не могли вимовити 

агресори). Крім того, південнобессарабський регіон став місцем, де знайшли 

прихисток чимало внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих 

територій України, трудових мігрантів. 

На таку ситуацію відреагував Уповноважений із захисту державної мови 

(лист № 1488/04.2-Вих від 08.06.2022 р.) та МОН України (лист № 1/7493-22 від 

http://idgu.edu.ua/40346
http://idgu.edu.ua/37854
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6.07.2022 р.). Відповідно до цих документів ініційовано загальноукраїнську 

кампанію сприяння опануванню державної мови. У межах цієї кампанії 

здійснюватиметься системна робота щодо сприяння створенню та популяризації 

таких ініціатив, як при Центрі української мови і культури ІДГУ, збору інформації 

про їх діяльність, проведення онлайн-конференцій з посадовцями та 

організаторами проєктів для обміну досвідом та вирішення проблемних питань. 

Реагуючи на названі нагальні потреби щодо вивчення державної мови Центр 

української мови і культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

продовжив набір слухачів (внутрішньо переміщених осіб і всіх охочих) на 

безкоштовні курси української мови у 2022-2023 н.р. 

З 5 вересня 2022 р. на підготовчому відділенні факультету іноземних мов 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету продовжено роботу курсів з 

української мови для іноземців – громадян Китаю. Вони протягом півріччя 

дистанційно вивчали дисципліни «Українська мова як іноземна» та 

«Країнознавство України» за відповідними програмами (викладач – 

доц. Циганок І.Б.). 

Таким чином, філологи Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, члени кафедри української мови і літератури, за підтримки особисто 

ректора, роблять чимало для повноформатного удержавлення української мови не 

лише в університеті, а в регіоні в цілому, для того, аби досягти вільного, 

безперешкодного функціонування української мови в усіх сферах як засобу 

внутрішньоетнічного, так і міжетнічного спілкування. Діалектологічні, 

соціолінгвістичні дослідження, діяльність Центру української мови і культури, на 

базі якого проводяться безкоштовні курси української мови, уся робота над 

вивченням і удержавленням української мови ведеться за постійної 

консультативної підтримки Інституту української мови НАН України, зокрема 

його директора проф. Павла Юхимовича Гриценка. 

http://idgu.edu.ua/ukrainian_language_center
http://idgu.edu.ua/ukrainian_language_center
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Професорсько-викладацький склад кафедри української мови і літератури 

бере участь з 2020 р. у Міжнародному науковому проєкті „Contested Language 

Diversity – Dealing with Minority Languages in post-Soviet Ukraine“ (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.unigiessen.de/fbz/fb05/slavistik 

/fachrichtungen/contested_language_diversity/participantshttps://www.uni-giessen. 

de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/events). Проєкт діє 

за підтримки Фонду Volkswagen (04/2020 – 03/2023). 

Координатором наукового проєкту від ІДГУ є доктор філологічних наук, 

завідувач кафедри української мови і літератури Колесников А. О. Від України він 

працює в команді науковців разом з лінгвістами Інституту української мови НАН 

України, зокрема провідним науковим співробітником відділу стилістики, д. 

філол. н., проф. Соколовою С. О. – координатором наукових досліджень від своєї 

установи та д. філол. н., експертом офісу Верховного комісара ОБСЄ у справах 

національних меншин, координатором наукової діяльності за проєктом на 

Закарпатті – Шумицькою Г. В. 

Проєкт ставить чимало важливих і актуальних завдань. Наукова діяльність 

мовознавців спрямована на розпрацювання рекомендацій щодо конструктивного 

менеджменту мовного розмаїття краю в аспекті його гармонійного розвитку, 

уникнення загострення потенційних конфліктів на етномовному ґрунті, натомість 

навпаки – їхнього розв’язання та запобігання. Координатори проєкту від 

Німеччини та України, усвідомлюючи, що мовне розмаїття може поляризувати 

мультинаціональне суспільство в межах ареалу, досліджують його із метою не 

лише збереження мов меншин, а й розвитку державної мови як мови міжетнічної 

комунікації, як чинника уникнення ймовірних конфліктів на етнонаціональному 

https://www.unigiessen.de/fbz/fb05/slavistik%20/fachrichtungen/contested_language_diversity/participants
https://www.unigiessen.de/fbz/fb05/slavistik%20/fachrichtungen/contested_language_diversity/participants
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ґрунті, міждержавних конфліктів, а також як чинника національної безпеки 

України. 

У межах проєкту вчені збирають мовні біографії меншин у вигляді інтерв’ю, 

спостерігають над суспільними дебатами щодо етномовного розмаїття у медіа-

корпусі, а також над офіційним менеджментом – офіційними документами щодо 

мовної політики; аналізують зібраний матеріал, використовуючи насамперед 

критичний дискурсивний аналіз; розпрацьовують нові дискурсивні підходи до 

мовної політики. 

21 жовтня 2022 р. відбулася Міжнародна наукова онлайн-конференція 

«Contested Language Diversity in Contemporary Ukraine: National Minorities, 

Bilingualism, and Language Ideologies in times of War» (Дебати про мовне розмаїття 

в сучасній Україні: національні меншини, білінгвізм, мовні ідеології під час 

війни), організована Гіссенським університетом імені Юстуса Лібіха 

(Німеччина)  під керівництвом голови наукового центру «Східна Європа» (GiZo), 

професора, доктора Моніки Вінґендер  в межах Міжнародного наукового проєкту 

„Contested Language Diversity – Dealing with Minority Languages in post-Soviet 

Ukraine“. Окрім мовознавців Європи (Німеччина, Швеція) та України (Києва, 

Ужгорода, Ізмаїла), з доповіддю виступив Уповноважений із захисту державної 

мови – Тарас Кремінь. (http://idgu.edu.ua/40081). У межах дискусії зацікавлення 

науковців викликало обговорення, передусім між представниками полілінгвальних 

регіонів України (Ізмаїла, Ужгорода) та мовним омбудсменом Тарасом Кременем, 

проблем реалізації національної мовної і освітньої політики України в умовах 

полілінгвізму, зокрема, акцентовано на проблемах удержавлення української мови 

через освітню політику в закладах освіти півдня Одещини та Закарпаття й захисту 

мов національних меншин. Пропоновано посилення українізації, додаткової 

підтримки української мови в таких регіонах, пильний контроль з боку держави 

над заходами з реалізації мовної та освітньої політики. 

http://idgu.edu.ua/40081
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Лінгвісти Європи та України дискутували щодо мовного розмаїття в 

сучасній Україні, мовних ідеологій під час війни, конструктивного менеджменту 

мовного розмаїття в аспекті його гармонійного розвитку, уникнення ескалації 

наявних і загострення нових потенційних конфліктів на етномовному ґрунті. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет представили 

д.філол.н.,  завідувач кафедри української мови і літератури Колесников А. О., 

який схарактеризував динаміку мовної ситуації в регіоні від 1991 р. і дотепер, та 

координатор Центру української мови і культури ІДГУ, к.філол.н., доц. Делюсто 

М. С., доповідь якої було присвячено функціонуванню слабких мов регіону 

(гагаузької та албанської) у взаємозвʼязках із державною. 

Така активна діяльність україністів нашого вишу у співпраці з НАН 

України, іншими вишами спрямована й на употужнення філологічного напрямку 

науково-освітньої діяльності ІДГУ, на перетворення вишу на інноваційний 

всеукраїнський і міжнародний науковий лінгвістичний центр, адже лінгвісти та 

етнографи вже давно і традиційно порівнюють Південну Бессарабію з природною 

етномовною лабораторією, а деякі наші мовознавці є всесвітньо відомими 

дослідниками із власними науковими школами. Вивчення і менеджмент мов у 

полілінгвальних регіонах україністами ІДГУ сприятиме гармонізації мовної 

ситуації, виробленню збалансованих і ефективних заходів безконфліктної 

реалізації мовної політики України в них. Крім того, проєкт дозволить посилити, 

узгодити і сконцентрувати діяльність українських мовознавців, спрямовану на 

захист української мови і культури в полілінгвальних і прикордонних регіонах 

України. 

Задля роз’яснення сучасних норм мовного законодавства, гармонізації 

мовної ситуації на полімовному півдні Одещини для професорсько-викладацького 

складу та студентства ІДГУ удоступнено інтерв’ю регіональним ЗМІ завідувача 

кафедри української мови і літератури у звітному році д. філол. н. 
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А. О. Колесникова (https://www.youtube.com/watch?v=b80FLy0W39A), 

(http://dumka.odessa.ua/bessarabiya-ne-rosiyskomovniy-regi/), 

(http://dumka.odessa.ua/koli-movne-pitannya -perestane-buti-pre). 

Дотриманню мовного законодавства в ІДГУ у 2022 р. сприяли й численні 

заходи для студентства та професорсько-викладацького складу, присвячені 

ювілейним датам національного, мовно-літературно-мистецького життя. Члени 

кафедри виступили модераторами багатьох наукових і мистецьких заходів, 

змістом яких є популяризація української мови і культури, 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, 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. 

У 2022 н.р. кафедра української мови і літератури організувала і провела 

такі наступні основні наукові заходи. 

На відзначення Міжнародного дня рідної мови та з метою популяризації 

української мови, підвищення культури українського мовлення в 

полілінгвальному південнобессарабському регіоні доц. Делюсто М. С. та студенти 

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 започаткували творчий освітній проєкт «Говорімо та пишімо українською 

правильно». Під керівництвом доц. Делюсто М. С. підготовлено понад 20 

відеоматеріалів, де в доступній для студентів, викладачів та пересічних громадян 

формі упродовж кількох хвилин пояснюють складні випадки правопису, 

https://www.youtube.com/watch?v=b80FLy0W39A
http://dumka.odessa.ua/bessarabiya-ne-rosiyskomovniy-regi/
http://dumka.odessa.ua/koli-movne-pitannya%20-perestane-buti-pre
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акцентуації та інші аспекти функціонування української літературної мови з 

урахуванням норм нового «Українського правопису» 2019 р. (лютий 2022 р.). 

http://idgu.edu.ua/35596 Усі відеоматеріали удоступнені на сайті університету на 

сторінці Центру української мови і культури (http://idgu.edu.ua/Ukrainian_ 

language_center). 

Кафедра української мови і літератури, Центр української мови і культури 

ІДГУ, викладачі та студенти університету традиційно взяли участь у 

Всеукраїнському флешмобі з нагоди Дня вишиванки, який відзначають щорічно у 

третій четвер травня. Вдягти вишиванку у той час, коли захисники України 

боронять у запеклих боях волю і незалежність Батьківщини, означає також 

підтримати українських воїнів, український вільний дух, зміцнити свою 

національну автентичність (http://idgu.edu.ua/36942). 

22 серпня 2022 р. кафедра української мови і літератури ІДГУ разом зі 

студентами-філологами долучилася до наукового заходу світового масштабу, 

зокрема, директор Інституту української мови Національної академії наук 

України, доктор філологічних наук, професор, почесний професор ІДГУ 

П. Ю. Гриценко – знаний у всьому світі лінгвіст, україніст, славіст, діалектолог, 

який став (і, переконані, ще стане) учителем для багатьох філологів і нашого вишу 

– провів в онлайн-форматі лекцію «Мовна ситуація в Україні: сучасний стан і візії 

майбутнього». Цей без перебільшення грандіозний захід був організований проф. 

Мотокі Номачі із Слов’янсько-Євразійського дослідницького центру Університету 

Хоккайдо та до нього долучилися прогресивні вчені з усього світу (США, 

Німеччини, Польщі, Японії, Італії, Норвегії тощо). 

У доповіді дано глибокий аналіз історії розвитку і становлення української 

мови від початку другого тисячоліття н. е. до сьогодення, наголошено на тому, що 

навіть у періоди бездержавності й утисків, яких наша мова зазнавала від 

імперської політики ворога, вона жила і розвивалася як духовна основа етносу. 

http://idgu.edu.ua/35596
http://idgu.edu.ua/ukrainian_language_center
http://idgu/
http://idgu.edu.ua/ukrainian_language_center
http://idgu.edu.ua/ukrainian_language_center
http://idgu.edu.ua/36942
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Бачення сьогодення української мови, як і візії майбутнього, на жаль, 

проходять крізь призму війни росії з Україною, в якій Україна обов’язково 

переможе (в цьому переконанні ми додатково зміцнилися, відчувши підтримку 

світової наукової спільноти власне на лекції). Тому, на думку П.Ю. Гриценка, 

розвиток української мови в Україні триватиме по висхідній. Зміцнення мовної 

українізації тісно поєднуватиметься із політичною українізацією – створенням 

якісно нової української держави, що визволила себе від попередньої імперської 

залежності. У таких умовах в Україні незмірно зростає роль гуманітарних знань, 

роль українського мовознавства, адже розуміти, вивчати, прогнозувати і 

скеровувати мовний розвиток – це складні й невідкладні завдання, до яких 

готуються і багато в чому вже готові українські мовознавці. Окремим завданням 

лінгвістів лектор уважає очищення інформаційного простору навколо мови від 

цілеспрямованих нашарувань неправди, різноманітних маніпулятивних побудов, 

використовуваних задля досягнення певних політичних планів. Крім того, 

важливим завданням залишається поширення в соціумі того обсягу лінгвістичних 

знань, які необхідні для формування основ мовної екології, твердої внутрішньої 

настанови на розуміння сакральної цінності рідної мови, діалектного мовлення як 

простору оприявнення народного мовотворення. 

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. 

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» 

https://youtu.be/RMq3p5VsGj4
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(модератор – координатор Центру української мови і культури к.філол.н., 

доц. Делюсто М.С.). 

З нагоди Дня української писемності та мови кафедра української мови і 

літератури, Центр української мови і культури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету традиційно провели круглий стіл, присвячений 

проблемам функціонування й удержавлення української мови на півдні Одещини, 

який цьогоріч був повʼязаний з її буттям в умовах війни «Українська мова на 

півдні Одещини під час війни» (08 листопада 2022 р.); (модератор – координатор 

Центру української мови і культури к.філол.н., доц. Делюсто М.С.).  

У заході взяли участь декан факультету іноземних мов д.філол.н., проф. 

Шевчук Т. С., завкафедри української мови і літератури д.філол.н. Колесников А. 

О., доценти кафедри української мови і літератури Циганок І. Б., Топчий Л. М., 

Соколова А. В.,  Мельникова Р. М., Делюсто М. С., учителі закладів загальної 

середньої освіти регіону, здобувачі ОС «бакалавр» та ОС «магістр» 

спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 035.01 

Філологія (Українська мова і література). 

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. http://idgu.edu.ua/40554 

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.). 

http://idgu.edu.ua/40554
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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.). 

Викладачі кафедри організували і провели такі міжнародні конкурси:  

2 листопада 2022 р. кафедра української мови та літератури організувала і 

провела в онлайн-форматі І етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка – захід, який не тільки об’єднує тих, хто любить 

свою державу, її мову, а й тих, хто шанує творчість відомого всьому світові 

геніального митця, обличчя нації, основоположника сучасної літературної форми 

української мови. Журі конкурсу у складі д. філол. н. Колесникова А. О., к. філол. 

н., доц. Кірчевої Л. Г., к. філол. н., доц. Делюсто М. С. відзначило високий рівень 

конкурсних робіт, що вказує на належні знання студентами ІДГУ літературної 

творчості Т. Г. Шевченка, вміння володіти державною мовою й виявляти свої 

творчі здібності (http://idgu.edu.ua/40476) 

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

проведено серед студентів факультету іноземних мов та педагогічного факультету 

21 листопада 2022 р. (модератор – доц. Топчий Л. М.). http://idgu.edu.ua/40937 

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

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії 

росії проти України викладачі кафедри щоденно о 9-00 проводять хвилину пам’яті 

за нашими співвітчизниками, які загинули на війні. 

Упродовж року інформація про проведену роботу висвітлювалась на 

сторінках регіональних ЗМІ (газета «Кур’єр тижня»), на сайтах «Ізмаїл ЄС», 

«Вечірній Ізмаїл», на ізмаїльському телебаченні, університетському сайті та на 

сторінках організаторів у соціальних мережах. 

 

http://idgu.edu.ua/40476
http://idgu.edu.ua/40937
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1.9. Модернізація фізичного виховання та розвиток студентського спорту 

Не зважаючи на виклики сьогодення, відповідно до завдань, запланованих у 

звітному році, проводилась значна робота щодо  розвитку фізичного виховання і 

спорту, модернізації спортивних об’єктів і споруд, створювалися відповідні умови 

для підвищення рухової активності, оздоровлення та медичного обслуговування 

студентів, а також із підтримки та супроводу студентів-спортсменів для участі у 

спортивних змаганнях у складі університетських команд, що представляють ІДГУ 

та спорт України. 

Навчальний процес студентів ОС «бакалавр» за спеціальностями: 014.11 

Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура та спорт та ОС 

«магістр» за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) забезпечує 

кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, у складі якої 1 доктор 

наук, 3 кандидати наук, 2 доценти, 2 старших викладачі та 2 викладачі за 

основним місцем роботи, два зовнішніх сумісники (1 доцент і 1 викладач). У 2022 

році посилено викладацький склад кафедри: к.пед.н., ст. викл. Рубан А.К., доцент, 

к. н. з фізичного виховання і спорту Сердюк Д.Г., два аспіранти: викладачі 

Станєва С.В., Радовенчик А.І. 

У 2022 р. було успішно пройдено акредитацію ОП за спеціальністю: 014.11 

Фізична культура ОС «магістр». 

Відповідно до наказу № 194 МОН про затвердження «Рекомендацій щодо 

стратегічного розвитку фізичного виховання та спортивної підготовки серед 

учнівської молоді на період до 2025 р., постанови Кабінету Міністрів від 4.11.2020 

р. «Про затвердження стратегії розвитку фізичної культури та спорту до 2028 р.», 

а також відповідно до наказу Президента України № 586 від 11.08.2021 р. «Про 

підготовку та проведення в Україні у 2023 р. міжнародних спортивних заходів 

серед учнівської молоді» сформовано наскрізні програми практичної підготовки за 

спеціальностями: 014.11 Фізична культура ОС «бакалавр», ОС «магістр», та 017 
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Фізична культура і спорт, що передбачають багато рівневу та різносторонню 

діяльність здобувачів у набутті фахових компетентностей для здійснення 

професійної діяльності у фізичній культурі та спорті. Відповідно до стратегічних 

напрямів, не тільки тренери, а й учителі ЗЗСО опікуються учнівським спортом, 

готують збірні з видів спорту, проводять спартакіади, гімназіади. 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»  та Цільової 

комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»  (http://zakon.nau. 

ua/doc/?uid=1082.6756.0) поставлено завдання забезпечити переорієнтацію 

фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров’я молоді засобами фізичного 

виховання, фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у 

фізичному самовдосконаленні, тому викладачами кафедри організовано ряд 

спортивно орієнтованих видів робіт, а саме: 

 надається доступ та здійснюється супровід спортивних споруд: гімнастичного, 

тренажерного залів, зали ЛФК та масажу, зали спортивних єдиноборств, зали 

спортивних ігор для проведення секційних занять зі здобувачами освіти, 

тимчасово переміщеними особами й усіма охочими; 

 для студентів всіх курсів та факультетів університету працюють 6 спортивних 

секцій: волейбол (жінки, чоловіки), баскетбол (жінки, чоловіки), гандбол, футзал, 

настільний теніс; 

 працює тренажерний зал для усіх бажаючих студентів і викладачів; 

 з метою популяризації фізичної культури і спорту проводяться тиждень 

олімпійського спорту (вересень), спортивні свята; спортивні турніри та конкурси, 

спортивні квести, брейн-ринги та інші види спортивно-масової роботи; 

 участь (5.09. – 12.09.2022 р.) у співпраці з ВГО «ПОРУЧ» згідно з Програмою 

Erasmus+ офіс в Україні, за підтримки організації CultureClash4U, у реалізації 

проєкту «Гладіаторські ігри», спрямованого на пропагування здорового способу 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3808-12
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життя та культурного обміну серед студентської молоді ((Новак В. (27 П група), 

Драганова Н. (27 П група)); 

 найкращі студенти-спортсмени беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та 

обласних, світових змаганнях, найрезультативніші серед них у 2022 році: 

1) Молодан Максим (52 П група) – чемпіон України з боксу 2022, чемпіон Одеської 

області з боксу 2022 р., чемпіоном турніру - Кубка світу серед студентів з 

єдиноборств UNIVERSITY WORLD CUP COMBAT SPORTS. 

2) Дух Олеся (52 П група) - чемпіонка України з бодибілдингу та фітнесу 2022р. 

3) Захарєєв Юрій (47 П група) – бронзовий призер чемпіонату Європи в Єревані 2022 

р., переможець міжнародних турнірів класу А «Bocskai Memorial Tournament» в 

Дебрецені, Угорщина (визнаний кращим боксером), чемпіонаті Європи серед 

спортсменів віком до 22 років. 

4) Казанжи Георгій (47 П група – чемпіон України з вільної боротьби серед юніорів 

2022р., срібний призер Кубку України з вільної боротьби 2022р., бронзовий 

призер турніру Кубка світу серед студентів з єдиноборств UNIVERSITY WORLD 

CUP COMBAT SPORTS. 

5) Драганова Надія (27 П групи) – бронзова призерка Кубка України з вільної 

боротьби 2022 р. 

6) Молодан Дмитро (37 П групи) – чемпіон Одеської області з боксу 2022р., 

бронзовий призер чемпіонату України з боксу 2022 р. серед молоді. 

Інформація щодо проведення спортивно-масових заходів, новин та 

популяризації спортивної діяльності систематично висвітлюється в соціальних 

мережах, на офіційному сайті університету, кафедри, в місцевих засобах масової 

інформації та в новинах Ізмаїльського телебачення. 

Викладачі кафедри: доценти Баштовенко О.А., Максимчук І.А., 

проф. Максимчук Б.А., ст. викладач Житомирський Л.О., викладачі Сілаєв В.В., 

Ганчева К.М., Станєва С.В. надають професійне консультування спортивним 
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школам (КЗ «Ізмаїльська ДЮСШ» договір № 1 від 01.09.1917 р.), проходять 

стажування та підвищують свій професійний рівень (ст. викл.  Житомирський Л.О. 

стажування в Латвії: Вища школа менеджменту та інформаційних систем. 

«Розвиток професійних компетентностей серед здобувачів вищої освіти з фізичної 

культури і спорту», викл. Сілаєв В.В. – учасник IASC «Основні концепції ГНЗ. 

Витоки, причини та наслідки», що був проведений Міжнародним Медичним 

Корпусом. 

Заходи з популяризації фізичного виховання та спорту кафедри ФВСЗЛ 

ІДГУ за звітний рік: 

1. На базі університету в межах партнерських взаємовідносин функціонують 

спортивні секції для студентів: Го-Дзю рю Карате (тренер – випускник ОС 

«магістр» Іванов С.В.), секція з вільної боротьби (тренер Славов М.І.), секція з 

вільної боротьби (тренер Тончев Г.М.), секція з волейболу «Клуб Фанат» (тренер 

Романченко В.П.), секція з гандболу (тренер Лобчук В.В.).  

2. Секції для студентів у межпх освітнього процесу: з волейболу (тренер викл. 

Ганчева К.М.), секція з баскетболу (тренер ст. викладач Житомирський Л.О.), 

секція з настільного тенісу, футзалу (тренер  викладач Сілаєв В.В.). 

3. Незважаючи на складні часи, кафедра ФВСЗЛ та адміністрація ІДГУ виступили 

ініціаторами розвитку та популяризації гандболу в Ізмаїлі. Нова гандбольна 

команда – «Ізмаїл» з’явилася до Вищої ліги та виграла стартові матчі чемпіонату 

під керівництвом головного тренера Сердюка Д.Г., доцента кафедри фізичного 

виховання, спорту та здоров’я людини. 

4. Проведено загально університетський захід «Олімпійський тиждень» з 19.09 до 

23.09 2022 р. відповідно до наказу Одеського обласного відділення (Філія) 

Комітету з фізичного виховання та спорту № 125 від 07.09.2022 р. із залученням 

учасників ЗЗСО, Ізмаїльської гімназії №10 м. Ізмаїла, лауреата премії Кабінету 

Міністрів України С. Вишні, викладачів кафедри. 
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5. Проведено круглий стіл науковців та фахівців фізичного виховання: «Визначення 

ролі кафедри фізичної культури та її випускників у розвитку та популяризації 

фізичної культури і спорту» 23.02.2022 р., 50 учасників, Україна.  

6. Обговорено можливості ЗВО для запровадження змагальної діяльності з метою 

популяризації фізичної культури і спорту та залучення здобувачів освіти до 

студентського спорту. 

7. Кафедра виступила організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Здоров’язберігальне спрямування освіти у підготовці фахівців гуманітарного 

профілю: проблемні питання та шляхи їх розв’язання», 2.06. 2022 р., 100 

учасників. Україна. Одним із ключових питань якої було обговорення проблем 

популяризації та розвитку студентського спорту, окреслено стратегічні орієнтири 

співпраці. 

8. Запроваджено академічну мобільність студентів ОС «бакалавр», ОС «магістр» з 

Миколаївським Національним університетом ім. В. О. Сухомлинського 

(спеціальності 014.11 Фізична культура та 017 Фізична культура і спорт, 

студентів: Нягу Д. 22П, Рибальченко С. 27П, Переверза О. 27П, Чернявський О. 

32П, Халюк Р 37П, Парушев М. 52П) 19.09 – 25.09. 2021р. 

9. Здійснено співпрацю з ДЗ «Південноукраїнським національним університетом ім. 

К. Д. Ушинського» (підписано угоди про співпрацю та академічну мобільність). У 

програмі академічної мобільності взяли участь студенти ОС «магістр» 

спеціальності 014.11 Фізична культура Желяскова А., Куємжи Д., Лунгу С. (52 П 

група). 

10. Студенти є учасниками наукових конференцій за фахом: ХІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями європейського наукового 

простору: пошук студента» (17 травня 2022 р.); VІІI Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Науковий пошук студентів ХХІ ст: сучасні проблеми та 
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тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук» (м. Ізмаїл, 17 

листопада 2022 р.). 

11. Викладачі кафедри є керівниками проблемних груп з фізичної культури, спорту та 

здоров’язбереження за спеціальностями 014.11 Фізична культура та 017 Фізична 

культура і спорт (2022-2023 р.). Проблемна група: «Формування здорового 

способу життя студентської молоді» (керівник ст. викл. Житомирський Л.О.). 

Проблемна група: «Основи теорії адаптації і спортивне тренування» (керівник 

доц. Сердюк Д. Г.). 

12. Кафедра виступила учасником регіонального заходу «Ярмарок трансферу 

технологій» («Платформа фізичного розвитку») 29 листопада 2022 р. 

13. Викладачі кафедри та здобувачі освіти – активні учасники ІІ Міжрегіонального 

науково-методичного семінару «Формування здорового способу життя в 

учнівської та студентської молоді засобами фізичної культури та спорту» 09-10 

червня 2022 р. 

14. Колектив кафедри – організатори та учасники гостьових лекцій у межах 

партнерської взаємодії з ЗВО України. 

15. Студенти брали активну участь у волонтерському русі (Павлов І. 27П група) та 

ініціювали спортивну роботу з дітьми тимчасово переселених осіб. 

Отже, все вищезазначене свідчить, що основні завдання діяльності кафедри 

було повністю виконано. 

 

1.10. Навчання іноземних громадян 

В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюється 

підготовка іноземних здобувачів вищої освіти, які є громадянами Молдови, 

Китаю, Туреччини, Німеччини, Нігерії, Сирії, Індії, Лівії, Алжиру. 

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється за освітніми 

ступенями та спеціальностями відповідно до ліцензованих обсягів і нормативних 
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термінів навчання, які затверджені МОН України та розміщені на офіційному 

сайті МОН України та ІДГУ. 

За звітний період станом на 01 січня 2023 року в університеті здобувають 

вищу освіту 32 іноземні громадяни (за ОС «бакалавр» – 10 осіб, за ОС «магістр» – 

5 осіб, за ОС «доктор філософії» – 17 осіб), що на 8 відсотків більше порівняно з 

минулим роком. За освітніми ступенями і спеціальностями розподіл такий: 

Загальна кількість здобувачів ОС «доктор філософії» 

Шифр та назва спеціальності Всього осіб  

011 Освітні, педагогічні науки 17 

Всього  17 

Загальна кількість здобувачів ОС «бакалавр» та «магістр» 

Шифр та назва спеціальності Кількість здобувачів вищої освіти 

бакалавр магістр Всього осіб 

053 Психологія 2 4 6 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1 – 1 

113 Прикладна математика 1 – 1 

032 Історія та археологія 2 – 2 

035 Філологія 1  1 

014 Середня освіта (фізична культура) 1  1 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1  1 

081 Право 1  1 

241 Соціальна робота - 1 1 

Всього  10 5 15 

У 2021-2022 н. р. навчалося 25 іноземних громадян за освітніми ступенями 

та спеціальностями, зазначеними у нижчеподаних таблицях. З них лише 2 

здобувачі вищої освіти вступили на англомовну навчальну програму спеціальності 

053 Психологія: клінічна психологія. 

Загальна кількість здобувачів ОС «доктор філософії» 
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Шифр та назва спеціальності Всього осіб  

011 Освітні, педагогічні науки 11 

Всього  11 

Загальна кількість здобувачів ОС «бакалавр» та «магістр» 

Шифр та назва спеціальності Кількість здобувачів освіти 

бакалавр магістр Всього осіб 

053 Психологія: клінічна психологія 2 – 2 

014 Середня освіта: мова і література (російська) 2 – 2 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 3 – 3 

113 Прикладна математика 2 – 2 

032 Історія та археологія 3 – 3 

073 Менеджмент: адміністрування діяльності 

суб’єктів господарювання 

– 2 2 

Всього  12 2 14 

У першому семестрі 2022-2023 н.р., на жаль, ми не можемо показати 

результати академічної успішності наших іноземних здобувачів англомовної 

навчальної програми спеціальності 053 Психологія: клінічна психологія, тому що 

вони на початку воєнного стану, введеного у зв’язку з повномасштабним 

вторгненням країни-агресорки на територію України, взяли академічну відпустку 

(наказ по ІДГУ від 09.06.2022 р. № 52-C) та виїхали з України. 

Крім того, через воєнний стан ІДГУ, як і багато інших українських ЗВО, не 

мав можливості здійснити набір іноземних студентів на 2022-2023 н. р. для 

здобуття освіти на англомовних навчальних програмах, але ми працюємо над 

збільшенням їх числа з 2023 р. 

В університеті вже розпочато заходи з активізації та диверсифікації роботи з 

іноземними країнами щодо залучення на навчання іноземних громадян. Ужито 

додаткових заходів для вивчення іноземцями, які навчаються на україномовних 

освітніх програмах, української мови. Здійснено прийом на підготовче відділення 
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за програмою мовної підготовки відповідно до наказу МОН України від 

01.11.2013 р. № 1541 (із змінами та доповненнями) «Деякі питання організації 

набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства». Так, у 

звітному році на підготовчому відділенні за програмою мовної підготовки 

навчається 8 слухачів, які опановують країнознавство та українську мову онлайн. 

Сьогодні пріоритетним завданням для всього колективу університету є 

збереження контингенту іноземних студентів, надання якісних освітніх послуг та 

задоволення їхніх освітніх потреб. Адже саме від цього залежить прийняття ними 

та їхніми батьками рішення про продовження навчання в ІДГУ чи пошуки інших 

можливостей. Попри всі труднощі воєнного часу перед адміністрацією та науково-

педагогічним складом університету поставлено ряд завдань: привести у 

відповідність до західних вимог навчальні плани та зміст дисциплін; долучити 

українські та закордонні ЗВО до програм академічної мобільності викладачів і 

здобувачів вищої освіти; розширити коло потенційних абітурієнтів через 

залучення англомовних іноземних громадян. Для розповсюдження інформації про 

англомовні програми для іноземних абітурієнтів була оновлена англійська версія 

сайту закладу, де розміщені англомовні презентації про ряд освітніх програм. Ми 

активно розвиваємо означений напрямок та намагаємося зробити ІДГУ 

привабливим для іноземних абітурієнтів. 

 

1.11. Практична підготовка студентів і працевлаштування 

У 2022 р. організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

проводилась згідно з графіком освітнього процесу в ІДГУ та навчальними 

планами спеціальностей. Організація практик в університеті регламентується 

чинним законодавством та підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема 

«Положенням про порядок та проведення практики здобувачів вищої освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету», затвердженим вченою 
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радою університету 26.02.2015 р. (зі змінами, внесеними у 2018 та 2022 р.). 

Залежно від курсу та об’єму вивченого матеріалу для здобувачів вищої освіти 

ОС «бакалавр» та ОПС «молодший бакалавр» передбачено проходження 

практики: 

- на 1 курсі протягом 2 тижнів. За рішенням вченої ради університету в 

зв’язку з введенням воєнного стану навчальна практика була перенесена з літнього 

семестру на 2 курс і проведена протягом зимового семестру; 

- на ІІ курсі протягом 5 тижнів – навчальна практика (педагогічна, 

діагностична, тренерська,  перекладацька, музейна, архівна, психодіагностична, 

правова, соціально-волонтерська, діалектологічна, економічна, документаційно-

технологічна, технолого-організаційна, обчислювальна, обліково-аналітична); для 

здобувачів денної форми навчання практика проводилась з 14 лютого до 20 

березня 2022 р.; 

- на ІІІ курсі упродовж 5 тижнів – виробнича практика (педагогічна, 

корекційно-діагностична, тренерська, правова, перекладацька, етнографічна, 

соціально-виховна, психодіагностична, організаційно-технологічна, організаційно-

аналітична); для здобувачів денної форми навчання практика проводилась з 14 

лютого до 20 березня 2022 р.; 

- на ІV курсі та ІІ (зі скороченим терміном навчання) протягом 6 тижнів – 

виробнича практика (педагогічна, логопедично-корекційна, перекладацька, 

психокорекційна, правова, соціально-педагогічна, комплексна з фаху) розпочалася 

з 14 листопада (для спеціальності 012 Дошкільна освіта – з 30 жовтня) і 

завершиться 25 грудня. 

Здобувачі вищої освіти ОС «магістр» проходили виробничу практику 

протягом 12 тижнів з 01 вересня 2022 р., здобувачі ОС «доктор філософії» – з 14 

лютого 2022 р. до 24 квітня 2022 р. протягом 10 тижнів. Враховуючи складність 

організації практичної підготовки під час воєнного стану в Україні, практично 
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весь 2022 р. зусилля адміністрації університету були направлені на оптимізацію 

організаційних заходів щодо забезпечення проходження практики здобувачами. 

Так, постійно підписуються договори з базами практики – юридичними та 

фізичними особами, які мають можливість забезпечити здобувачів університету 

місцем практики. В першому півріччі  поточного року  чинними були 356 

договорів та в другому півріччі – 269 договорів. 

Труднощі в проведенні практики, пов’язані з введенням воєнного стану, 

вирішувались шляхом підписання договорів з базами практики, які здобувачі 

обирали самостійно. Частка таких угод у 2022 р. склала 55% від загальної 

кількості договорів, однак зазначені угоди підписувались тільки за погодженням з 

відповідними кафедрами. В угоди з базами практик, що підписані протягом 2021 

та 2022 рр., внесено пункт про додаткові умови, згідно з якими база практики 

дозволяє здобувачам вищої освіти проходити практику дистанційно. Керівники 

практики і студенти мали змогу використовувати доступні дистанційні форми 

навчання та обирати зручний формат і платформи для проведення практики 

(поштові сервіси, Google Class, Google Meet, Zoom та платформу дистанційного 

навчання Moodle Центру інноваційних технологій). 

Ефективність практики забезпечується партнерськими зв’язками університету

з урядовими і громадськими організаціями, підприємствами, фірмами, банками 

тощо. Поступово здійснюється перехід від підписання короткострокових (на один 

навчальний рік) до довгострокових договорів (від 3 до 5 років), що забезпечує 

послідовність набуття практичних навичок та вдосконалення фахових 

компетенцій на одному підприємстві або в одній установі. Таким чином для 

здобувачів зменшується адаптаційний період, і вони більш продуктивно 

витрачають час практики на виконання основних її завдань. Продуктивним 

виявилось задіяння певної кількості здобувачів старших курсів, які проходили 

виробничу практику в підрозділах університету, зокрема, для роботи з 
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контингентом дітей та дорослих – внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово 

мешкають в гуртожитках університету. В студії розвитку і виховання дітей 

дошкільного віку «Равлик» на базі ІДГУ та в психологічній службі пройшли 

виробничу практику майбутні бакалаври та магістри спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 016 Спеціальна освіта (логопедія), 053 Психологія. 

В університеті підтримується прагнення здобувачів вищої освіти поєднувати 

практичну підготовку з трудовою діяльністю. Більша частина магістрів 

працевлаштовані за фахом і проходили практику за основним місцем роботи. 

Керівниками практик від факультетів та кафедр університету призначаються

 провідні викладачі-методисти, які здійснюють методичний супровід, 

консультування та інструктаж, а також контролюють діяльність студентів 

щодо виконання завдань практики. 

Для якісної організації практичної підготовки на університетському сайті 

створена і працює вебсторінка «Практика та працевлаштування» http://idgu.edu. 

ua/practice). На ній розміщено графіки проведення практик, нормативно-правову 

базу щодо проведення практик, зразки документації та реєстри баз практик, а 

також інша важлива інформація. На сторінці розміщено також актуальні потреби 

роботодавців у фахівцях, яких випускає ІДГУ. 16 листопада 2022 р. в університеті 

Ізмаїльським міськрайонним центром зайнятості проведено ярмарок вакансій, де 

роботодавці запропонували майбутнім випускникам університету низку місць для 

працевлаштування за фахом. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. 

№ 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 

випускників вищих навчальних закладів» 5 випускникам університету, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавра в 2022 р., надано одноразову адресну 

грошову допомогу п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року. В 2021 р. таку 
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допомогу отримали 3 особи з числа випускників університету. 

Результати проходження практики презентуються у вигляді індивідуальних 

звітів та демонструються під час підсумкових конференцій із захисту практики 

кожною групою. Схвальні відгуки керівників баз практики та високі бали, що 

отримують здобувачі за практику, свідчать про ґрунтовність набутих ними 

теоретичних знань і їх професійне застосування. Звіти про хід практичної 

підготовки та захист практики розміщується на сайті університету. 

 

1.12. Випуск фахівців і виконання державного замовлення. 

Переведення, відрахування та поновлення здобувачів 

У 2022 році дипломи отримали 508 випускників, з них 322 – денної форми 

навчання, 186 – заочної форми навчання; 49 осіб отримали дипломи з відзнакою, а 

саме: 

- бакалаврів – 313, з них денна форма навчання – 197, заочна форма навчання – 116, 

дипломів з відзнакою – 20; 

- молодших бакалаврів – 18, з них: денна форма навчання – 16, заочна форма 

навчання – 2. Ніхто з молодших бакалаврів не отримував дипломів з відзнакою. 

177 магістрів отримали дипломи. З них: на денній формі навчання – 109, на 

заочній формі навчання – 68. Дипломи з відзнакою отримали 29 осіб.  

Також у 2022 році вперше було видано диплом доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

За факультетами: 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності: 169 

дипломів, з них 114 – дипломів бакалавра, 7 – молодшого бакалавра, 48 – магістра. 

Педагогічний факультет: 237, з них: 133 дипломи бакалавра, 11 – молодшого 

бакалавра, 93 – магістра. 
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Факультет іноземних мов: 102 дипломи, з них 66 дипломів бакалавра, 36 – 

магістра. 

За звітний період із числа студентів університету відраховано 126 осіб з усіх 

рівнів підготовки фахівців, форм навчання та джерел фінансування: ОКР 

«молодший бакалавр» – 6 осіб, ОС «бакалавр» – 100 осіб, ОС «магістр» – 20 осіб. 

За денною формою навчання було відраховано 82 особи. За заочною 

формою навчання – 44 особи. 

Найбільш поширені підстави для відрахування у 2022 р. такі: невиконання 

вимог навчального плану (66 осіб); за власним бажанням (44 особи). 

За власним бажанням 44 

За невиконання вимог навчального плану 66 

За невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу 

(після зарахування не приступили до занять протягом 10 днів) 

3 

За невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, 

у зв`язку з невиходом з академічної відпустки 

6 

Закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ДЕК 2 

Інші причини 5 

Всього 126 

За звітний період поновлено 10 здобувачів освіти (ОС «бакалавр» денної 

форми навчання – 7, заочної форми навчання – 3). 

30 осіб було поновлено з інших ЗВО. На факультет управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності – 22 особи, на факультет іноземних 

мов – 5 осіб, на педагогічний факультет – 3 особи. 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2022 р. №1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за 

державним замовленням окремих категорій здобувачів», ІДГУ подавав відомості 

до Міністерства освіти і науки щодо кількості здобувачів, котрі навчаються на 



 
 
 

77 
 

місцях державного замовлення. В результаті було виявлено 23 вакантних 

бюджетних місця. 

Вступ 2019 року, ОС Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма навчання – 8 місць; 

Вступ 2020 року, ОС Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма навчання – 4 місця; 

Вступ 2021 року, ОС Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма навчання – 1 місце, 

заочна форма навчання – 2 місця; 

Вступ 2021 року, ОС Бакалавр (на основі молодшого спеціаліста), денна форма 

навчання – 4 місця; 

Вступ 2021 року, ОС Магістр, денна форма навчання – 3 місця, заочна форма 

навчання – 1 місце; 

3 місця було використано для здійснення перерозподілу вакантних місць 

державного замовлення для переведення на навчання за кошти державного 

бюджету студентів пільгових категорій (МОН № 1/14768-22; 02.12.2022 р.). Було 

переведено: 

- вступ 2021 ОС Бакалавр, денна форма навчання – 1 особа (Ніколова);  

- вступ 2021 ОС Бакалавр, заочна форма навчання – 1 особа (Боголюбов); 

- вступ 2021 ОС Магістр, денна форма навчання – 1 особа (Лісничук). 

Також одне бюджетне місце (Дзюба) було виділено додатково (МОН 

№1/15535-22; 20.12.2022 р.). Решта вакантних місць повернено до Міністерства 

освіти і науки згідно з наказом МОН №1132 від 16.12.2022 р. щодо зменшення 

обсягу місць державного замовлення. Повернені місця Державного замовлення 

зазначено в таблиці. 

Освітній 

ступінь 

Код 

спеціальності 

Спеціальність 

О
сн

о
в

а
 

в
ст

у
п

у
 Рік 

вступу 

Форма здобуття 

Денна Заочна 

Бакалавр 014 Середня освіта (українська 

мова і література) 

ПЗСО 2019 1   
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РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет – сучасний заклад вищої 

освіти, науки та культури Придунав’я, багатогалузевий навчально-науковий 

заклад, у структурі якого – 3 факультети та 13 кафедр. Розвиток науки в ІДГУ 

Бакалавр 014 Середня освіта (мова і 

література (із зазначенням 

мови)) 

ПЗСО 2019 5   

Бакалавр 014 Середня освіта (трудове 

навчання та технології) 

ПЗСО 2019 1   

Бакалавр 035 Філологія (романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша- 

французька) 

ПЗСО 2019 1   

Бакалавр 012 Дошкільна освіта ПЗСО 2020 1   

Бакалавр 013 Початкова освіта ПЗСО 2020 1   

Бакалавр 014 Середня освіта (французька 

мова і література) 

ПЗСО 2020 1   

Бакалавр 016 Спеціальна освіта (логопедія) ПЗСО 2020 1   

Бакалавр 012 Дошкільна освіта ПЗСО 2021  1 

Бакалавр 012 Дошкільна освіта МС 2021 2   

Бакалавр 014 Середня освіта (українська 

мова і література) 

ПЗСО 2021 1   

Бакалавр 014 Середня освіта (фізична 

культура) 

ПЗСО 2021   1 

Магістр 012 Дошкільна освіта ОПП 2021   1 

Магістр 014 Середня освіта (українська 

мова і література) 

ОПП 2021 1   

Магістр 014 Середня освіта (англійська 

мова і література) 

ОПП 2021 1   

Разом     17 3 



 
 
 

79 
 

знаходиться на підйомі, тим самим простежуються позитивні результати науково-

дослідної роботи науково-педагогічних працівників університету, молодих учених 

та аспірантів. 

Чисельність науково-педагогічних працівників Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету складала у 2022 р. 139 осіб (порівнюючи з 2021 р. 

чисельність зменшилась на 9,15%) і, з них докторів та професорів – 26, кандидатів 

та доцентів – 76, старших викладачів та викладачів – 37. Динаміку змін 

чисельності НПП за кожною групою (доктори наук та професори, кандидати наук 

та доценти, старші викладачі та викладачі) представлено на рис. 1. 

Головними причинами зменшення чисельності НПП визнано: невеликий 

контингент здобувачів вищої освіти, вимушений переїзд викладачів до інших міст 

і закордон через російську агресію, вихід на пенсію. 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка замін чисельності НПП ІДГУ за 2021-2022 рр. (осіб). 

Відзначимо позитивну динаміку щодо збільшення контингенту здобувачів 

освіти, які навчаються за третім освітнім ступенем «доктор філософії. Так, у 

2022 р. здобувають освіту за відповідним ступенем 52 особи (36 – денна форма 

навчання, 8 – вечірня форма, 4 – заочна форма навчання, 4 – академічна 
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відпустка), що на 30% більше, ніж у 2021 р. Динаміка змін контингенту 

здобувачів, які навчаються за третім освітнім ступенем «доктор філософії» за 

формами навчання представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Динаміка змін контингенту здобувачів, які навчаються за третім 

освітнім ступенем «доктор філософії» за 2021-2022 рр. 

 

Наголосимо, що 20 травня 2022 р. вперше була утворена разова 

спеціалізована вчена рада Ізмаїльського державного гуманітарного університету з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 

Перегняка І. В. на тему: «Формування правової компетентності 

військовослужбовців за контрактом у навчальних центрах Державної 

прикордонної служби України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

(відповідно до ухвали вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (протокол № 9 від 19.05.2022р .) та затверджено наказом ІДГУ від 

20.05.2022 р. № 65. Головою ради був д.пед.н., проф. кафедри загальної педагогіки 

і спеціальної освіти ІДГУ Рашидов С.Ф. (http://idgu.edu.ua/svr_perehniak). Захист 

відбувся 22 липня 2022 р.  

Також 01 грудня 2022 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті була створена разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття 

http://idgu.edu.ua/svr_perehniak
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до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дімоглової О. В. на тему: 

«Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх суднових 

механіків морського транспорту» на здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор 

філософії»  з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (відповідно до ухвали вченої ради Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (протокол № 3 від 30.11.2022р.) та затверджено 

Наказом ІДГУ від 01.12.2022 р. № 181. Головою ради призначено д.пед.н., проф. 

кафедри початкової та дошкільної освіти, декана педагогічного факультету ІДГУ 

Кічук Н.В. (захист планується у 2023 р.) (http://idgu.edu.ua/svr_dimoglova).  

Викладач кафедри загальної педагогіки та спеціальної освіти Каплієнко А. І. 

захистила дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» 

(PhD) за спеціальністю 013.00.03 – Корекційна педагогіка на тему: «Формування 

готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до командної роботи в умовах 

інклюзії» (науковий керівник – к.пед.н., доц. Літовченко О.В.) на базі Інституту 

спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України. 

У 2022 р. в ІДГУ продовжує здійснюватися політика збереження та розвитку 

наукового потенціалу, яка передбачає: підготовку науковців через аспірантуру; 

організацію безкоштовного стажування у провідних університетах Європи (Чехія, 

Болгарія, Молдова, Румунія, Туречиина); матеріальне стимулювання 

публікаційної активності вчених ІДГУ; моральну підтримку та нагородження 

талановитих представників колективу (на протязі року було отримано: 3 подяки та 

14 грамот від Ізмаїльського міського голови; 14 почесних грамот від Ізмаїльської 

районної державної адміністрції; понад 16 подяк та грамот від МОН України; 3 

грамоти від Одеської обласної державної адміністрації; 3 грамоти від Одеської 

обласної ради; відзнака Ради ректорів закладів вищої освіти Одеськог регіону, а 

також понад 20 грамот від ректора ІДГУ). 

http://idgu.edu.ua/svr_dimoglova
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За звітний рік до спеціального наукового фонду було отримано 87,730 тис. 

грн., з них 49,000 тис. грн. надійшло за розробку «Концепції сталого розвитку 

Криничненської сільської територіальної громади» (виконавець: к.геогр.н., доц., 

директор Центру регіонального розвитку Українського Придунав’я ІДГУ 

Тодоров В.І.). 

Відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи станом на 

кінець 2022 р. на 13 кафедрах ІДГУ професорсько-викладацький склад та 

аспіранти університету працюють над 17-ма науковими темами 

(http://idgu.edu.ua/science#section-830). У порівнянні з 2021 р., кількість наукових 

тем зменшилася на дві за рахунок завершення терміну виконання науково-

дослідних тем та отримання відповідних науково-дослідних результатів. 

Наразі ІДГУ здійснює міжнародне співробітництво з 14-ма університетами 

та міжнародними організаціями, зокрема Галацьким університетом «Dunerea de 

Jos» (Румунія), Стамбульським фондом науки та культури (Туреччина), музеєм 

«Кароль І» (м. Браїла, Румунія), Бухарським державним університетом 

(Узбекистан), Бургаським вільним університетом (Болгарія), Університетом 

туризму та екології (Польша) та ін. 

У 2022 р. науково-педагогічні працівники педагогічного факультету ІДГУ, а 

саме проф. Біла О.О., проф. Лесіна Т.М. та доц. Іванова Д.Г. стали учасниками 

міжнародного проєкту ДААД «Надання психосоціальної підтримки людям, які 

потрапили в екстремальну ситуацію, з урахуванням особливостей конфлікту» 

(Universitat Hamburg). 

Науково-педагогічні працівники педагогічного факультету ІДГУ беруть 

участь у реалізації проєкту «Діяльнісний підхід у початкові школі» (в контексті 

Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та The lego Foundation), в 

межах якого відкрито на базі ІДГУ центри «Равлик» та «Розмовлятко» для роботи 

http://idgu.edu.ua/science#section-830
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з групами дітей тимчасово переміщених родин – «гра по-новому, навчання по-

іншому». 

З червня 2022 р. ІДГУ задіяний в новому міжнародному проєкті «OPEN 

MUSEUMS OPEN HEARTS» («Відкриті музеї – Відкриті серця», м. Бухарест). 

Проєкт буде реалізовуватися до березня 2023 р. за підтримки Культурної асоціації 

«Căte-n lună şi-n mansardă» (м. Бухарест, Румунія). Проєкт включатиме заходи в 

чотирьох музеях, та передбачає проведення 30 майстер-класів для щонайменше 

250 представників творчої молоді, 4 мистецьких інсталяції на виставці впродовж 

3-х місяців у музеях, 3 колективних виставки молодих румунських та українських 

художників. Партнерами проєкту з боку ІДГУ є керівник Інформаційного Центру 

Румунії при ІДГУ Урсу Н. та декан факультету іноземних мов ІДГУ, проф. 

Шевчук Т.С., які були запрошені для розробки україномовних рекламних 

матеріалів. 

20 вересня 2022 р. на базі університету «Dunărea de Jos» (м. Галац, Румунія) 

в межах реалізації стратегії інтернаціоналізації та транскордонного 

співробітництва Ізмаїльського державного університету відбулася робоча зустріч 

між адміністрацією університету «Dunărea de Jos» та делегацією ІДГУ. 

Обговорювали результати міжнародного співробітництва між двома закладами 

освіти за поточний рік та визначили стратегічні орієнтири диференціації напрямів 

наукового та освітнього співробітництва та можливостей диверсифікації портфеля 

проєктної діяльності для забезпечення конкурентоздатності та сталого розвитку 

закладів освіти державної форми власності. В результаті наукового діалогу 

підписано угоду про розширення меж міжнародного та наукового співробітництва 

між університетом «Dunărea de Jos» (м. Галац, Румунія) й Ізмаїльським держаним 

гуманітарним університетом; активізовано міжнародну академічну мобільність 

викладачів, молодих науковців та студентів через участь у програмі ЄС Erasmus+, 

зокрема, досягнуто домовленість про участь 50 студентів у проєкті «Сталі навички 

https://www.ugal.ro/
https://www.ugal.ro/
https://www.ugal.ro/
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для сталого майбутнього на підтримку румунських студентів з усього світу», 

програмою якого передбачено опанування навчальних курсів: «управління 

європейськими проєктами в культурній сфері», «Розвиток підприємницьких 

навичок», «Культура в епоху цифрових технологій», спрямованих на розвиток soft 

skills тощо. 

Упродовж 2022 р. професорсько-викладацький склад кафедри української 

мови і літератури брав участь у Міжнародному науковому проєкті «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/fachrichtungen/contested_language_diversity/participants, https://www.uni-

giessen.de/fbz/fb05/slavistik/fachrichtungen/contested_language_diversity/events). 

Проєкт діє за підтримки Фонду Volkswagen (04/2020 – 03/2023). 

Координатором наукового проєкту від ІДГУ є д.філол.н., проф., завідувач 

кафедри української мови і літератури Колесников А.О. Від України він працює в 

команді науковців разом з лінгвістами Інституту української мови НАН України та 

з експертом офісу Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин. 

21 жовтня 2022 р. у межах цього проєкту відбулася Міжнародна наукова 

онлайн-конференція «Contested Language Diversity in Contemporary Ukraine: 

National Minorities, Bilingualism, and Language Ideologies in times of War». ІДГУ 

представили д.філол.н., доц. Колесников А.О., який схарактеризував динаміку 

мовної ситуації в регіоні від 1991 р. і дотепер, та координатор Центру української 

мови і культури ІДГУ, к.філол.н., доц. Делюсто М.С., доповідь якої було 

присвячено функціонуванню слабких мов регіону (гагаузької та албанської) у 

взаємозв’язках із державною. 

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
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У листопаді 2022 р. ІДГУ долучився до практичного втілення проєкту 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). У межах візиту до Стамбула 

відбулись спільні заходи із представниками двох українських ЗВО (м. Переяслав 

та м. Тернопіль) та зарубіжжя (Великобританії, Німеччини, Литви та Туреччини) з 

найактуальнішої проблематики сьогодення – виявлення та спільне використання 

моральних і загальнолюдських цінностей. 

15-16 грудня 2022 р. к.пед.н., доцент, помічниця ректора з наукової роботи 

Яковенко О.І. та аспірантка ІІІ к. Янцос Н. доєдналися до наукової дискусії у 

Кишиневі на «Міжнародному форумі транскордонного стійкого співробітництва в 

академічному контексті: Румунія – Молдова – Україна». 

Звернімо увагу, що у 2022 р. незважаючи на російську агресію на території 

України, ІДГУ провів 80 наукових заходів (16 – міжнародного рівня, 64 – 

всеукраїнського), що на 35,6% більше, ніж у 2021 р. (у 2021 р. було проведено 59 

заходів). На наукових заходах обговорювалися актуальні питання науки, як 

основного чинника в історичній, психологічній, освітянській та економічній 

галузях регіонального та загальноєвропейського рівня. Зокрема: 

17 лютого 2022 р. кафедра загальної та спеціальної освіти ІДГУ організувала 

міжніуверситетську гостьову лекцію лікаря-терапевта вищої категорії, кардіолога 

вищої категорії, завідувача кардіологічним відділенням КМП «Дунайська обласна 

лікарня» Мондича М. М. «Наслідки Covid-19 в умовах викликів сьогодення. 

Пропедевтичні заходи». В заході прийняли участь студенти та викладачі ІДГУ, 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». До 

заходу доєдналися понад 100 учасників. 
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За звітний період було проведено різного рівня науково-практичні 

конференції у дистанційному або змішаному форматі. Серед них, наприклад, такі: 

ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вища освіта у 

міждисциплінарному вимірі: від культурних традицій до педагогічних інновацій» 

(27 березня 2022 р); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в 

сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне забезпечення, дидактичні та 

виховні аспекти» (20 травня 2022 р.); IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасна психологія: проблеми та перспективи» (захід проведено у 

співпраці з кафедрою загальної та диференційної психології Південноукраїнського 

національного педагогічного університету К.Д. Ушинського 24 травня 2022 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язберігальне спрямування 

освіти у підготовці фахівців гуманітарного профілю: проблемні питання та шляхи 

їх розв’язання» (2 червня 2022 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Українсько-болгарські відносини: виклики сьогодення та перспективи», 

присвячена 114-річничі проголошення незалежності Болгарії (22-23 вересня 

2022 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова та соціальна 

трансформація сучасного суспільства в умовах євроінтеграції України» (22 

листопада 2022 р.); Міжнародна конференція VІІІ Дунайські наукові читання 

«Економіка, наука і освіта в умовах транскордонного співробітництва», 

присвячені 11-й річниці прийняття Дунайської стратегії (Strategy for the Danube 

Region) (08 грудня 2022 р.); V Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Освітні інновації у закладах освіти: проблеми та перспективи»(22 грудня 

2022 р.). 

ІДГУ виступив співорганізатором ХV Міжнародної наукової конференції 

«Етнічна культура в глобалізованому світі», присвячена 10-ій річчю заснування 

Наукового етнологічного студентського товариства «НЕСТ» (ОНУ 

ім. І.І. Мечникова) (10 червня 2022 р.);12 Міжнародної конференції «THE 
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DANUBE – AXIS OF EUROPEAN IDENTITY» (Galati) (29 червня 2022 р.); 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) 

«Сучасне дошкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 

(м. Черкаси) (5 жовтня 2022 р.). 

30-31 липня 2022 р. на базі Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету відбувся І-й міжнародний форум «Гагаузи України: соціально-

економічні та етнокультурні чинники розвитку». Захід проводився в межах 

розпочатої єдиним державним закладом вищої освіти Буджаку, найбільш 

поліетнічного регіону України, дискусії про формування основних засад сталого 

розвитку територіальних громад. На форумі, у якому взяли активну участь 

представники освітньо-наукових установ України, Болгарії, Молдови, Туреччини. 

6 вересня 2022 р. у День об’єднання Болгарії в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті проходив Міжнародний форум «Соціогуманітарний 

розвиток болгарської громади України: стратегічні пріоритети, конструктивні 

практики». Під час роботи форуму учасники розглянули питання про українсько-

болгарські відносини у нових геополітичних реаліях: стан, перспективи розвитку; 

болгарська діаспора Української Бессарабії – євроінтеграційний місток між 

Україною та Болгарією; транскордонні програми та проєкти, спрямовані на сталий 

розвиток Української Бессарабії. У роботі форуму взяли участь виконавча 

директорка Виконавчої агенції болгар за кордоном Райна Манджукова, почесний 

консул Болгарії в Тимишоаре Георгі Наков, науковці Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету та Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, уповноважені представники громадськості та територіальних 

громад Української Бессарабії (Суворівська та Тарутинська селищні, 

Криничненська сільська, Арцизька міська територіальні громади тощо). 

1 серпня 2022 р. в ІДГУ провели круглий стіл, де репрезентували 

концептуальні основи проєкту «Етнічна ідентичність азербайджанців Української 
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Бессарабії: сучасність та тенденції розвитку», учасники обговорили перспективи 

співпраці університетської громади з представниками азербайджанської діаспори 

півдня Одещини, надали рекомендації щодо збереження та розвитку 

азербайджанської мови. За результатами проведеного заходу його учасники 

обговорили перспективу створення на базі ІДГУ інформаційно-освітнього центру 

тюркської культури. Ще один круглий стіл для здобувачів вищої освіти та 

професорсько-викладацького складу педагогічного факультету організували 

01.11.2022 р. за проблематикою монографії В.П. Васяновича «Проблема людини у 

християнсько-персоналістичній спадщині Григорія Сковороди: історія і 

сучасність».  

11 листопада 2022 р. відбувся міжнародно-науково-практичний семінар 

«Сучасні активні комунікації у підсистемі «викладач – студент» інноваційного 

університету (досвід університетів США)» за участі професора Департаменту 

управління медичними послугами University of Alabama at Birmingham (UAB) 

Nataliya V. Ivankova. Під час семінару розглядалося питання щодо удосконалення 

системи комунікацій у навчально-виховному процесі ЗВО; якісний перехід 

українських університетів до формату розширеної освіти, що складається зі 

змішаного навчання (blended learning) та дистанційного (distant learning); 

інструменти змішаної освіти; якісна організація самостійної роботи студента; 

специфіка роботи викладачів у підсистемі «викладач – студент». 

Цілу серію наукових заходів було проведено в ІДГУ до міжнародного дня 

науки. Серед них 19 листопада 2022 р. у змішаному форматі відбувся «Ярмарок 

трансферу технологій». Мета заходу – надати можливість науковцям реалізувати 

трансфер науково-технічних ідей та розробок з академічного середовища у 

практичну діяльність організацій, установ та підприємств різної форми власності і 

галузевої приналежності, а також розвинути партнерські відносини та посилити 

співпрацю між науковцями, освітянами, бізнесом і державними органами влади 
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щодо створення, впровадження та масштабування інновацій. Загалом, захід 

об’єднав в собі 16 наукових ідей. Під цією ж егідою 22 листопада 2022 р. 

професором ІДГУ Т. Шевчук прочитана публічна лекція з нагоди 300-річчя від 

дня народження митця. Під час коворгінгу між Ізмаїльським державним 

гуманітарним університетом та Національним історико-етнографічним 

заповідником «Переяслав» завідувачкою науково-дослідного відділу музею 

Г. Сковороди (Переяславський колегіум) Т. Радіоненко проведено віртуальну 

екскурсію цим закладом. Крім студентів і викладачів ІДГУ, на захід до 

університету були запрошені представники 17-го прикордонного загону, який 

базується в Ізмаїльському районі. Присутні на онлайн екскурсії побачили 

скульптуру Григорія Сковороди (яка вціліла після ракетного удару по 

Національному літературно-меморіальному музею Г.С. Сковороди в с. 

Сковородинівка на Харківщині) як наочне підтвердження філософської тези 

мислителя про «світ символів» – символ незламного Українського Духу! 

Крім того, 22 грудня 2022 р. відбулася V Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Освітні інновації у закладах освіти: проблеми та перспективи».  

Науково-педагогічні працівники ІДГУ активно беруть участь у науковій 

діяльності, публікуючи свої результати досліджень у різних науково-популярних 

вітчизнянних та закорднонних виданнях, у тому числі, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних. В резульаті у 2022 р. було створено 347 

видів науково-технічної продукції.  

Зокрема, у 2022 р. було опубліковано 27 монографій, 14 підручників та 

навчально-методичних посібників (у 2021 р. – 23 та 24 відповідно), до прикладу:  

 Соціально-економічні та науково-технологічні аспекти безпекоорієнтованого 

розвитку прикордонного регіону: колективна монографія / За ред. 

М.М. Меркулова. Одеса-Ізмаїл: Фенікс, 2022. 220 с. (кафедра управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю разом із кафедрою міжнародного 
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менеджменту та інновацій Національного університету «Одеська політехніка» 

опублікували колективну монографію); 

 Професійна підготовка фахівців мистецько-педагогічного профілю: теорія і 

практика: колективна монографія / за заг. ред.: гол. ред. О.О. Біла, д. пед. наук, 

проф.; відп. ред. О.А. Бухнієва, к. пед. наук, доц. Ізмаїл: ІДГУ. 2022. 225 с.; 

 Бухнієва О.А. На шляху до синтезу мистецтв. Музикалізація української 

лірики XX-XXI століть: Навчальний посібник для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання з дисципліни: Організація музично-

виховної роботи в закладах освіти / О.А. Бухнієва. Ізмаїл: ІДГУ, 2022. 120 с.; 

Військові правопорушення: Навчально-практичний посібник/ О.С. Ховпун, Київ, 

360 с.; 

  Сутність та структура формування готовності одноборців ветеранів до 

змагальної діяльності (на прикладі самбістів ветеранів). / Максимчук Б.А., 

Здоров'я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка. Розділ колективної 

монографії, Старогард Гданьскі Львів, 2022. 

 У звітному році було прийнято до друку 306 статті (у 2021 р. – 430 

статей), з яких 27 – надруковано за кордоном (у 2021 р. – 90 статей), зокрема: 

 Букатова О.М. Опис функціонально-технологічної моделі практико-

орієнтованого навчання технологій у закладах загальної середньої освіти. The 

XXXV International Scientific and Practical Conference «Science, Development and the 

Latest Development Trends» September 06-09, 2022, Paris, France. Р. 218-226. URL: 

https://isg-konf.com/science-development-and-the-latest-development-trends/; 

 Ганчева К.М., Сілаєв В.В. Генезис українського спорту в 

соціокультурному просторі. Proceedings of the 2nd International Scientific and 

Practical Conference «Modern Trends in the Development of Science and Technology» 

September 12-13, 2022. LIU. 2022. 164 P. DEBRECEN, HUNGARY. URL: 

https://isg-konf.com/science-development-and-the-latest-development-trends/
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https://site1961374.mozfiles.com/files/1961374/Proceedings_Debrecen__Hungary_2022

_09. pdf?1663780910 

За звітний період науково-педагогічними працівниками було опубліковано – 

88 статей у виданнях, які входять до переліку фахових видань України, серед них: 

 Звєкова В.К. Формування наукового світогляду підростаючого 

покоління.Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

Серія: Педагогічні науки. 2022. Вип. 58. С. 64-71. URL: 

http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/issue/view/26; 

 Шевченко-Перепьолкіна Р.І. Проблеми аграрного бізнесу під час 

воєнного стану. Інфраструктура ринку. 2022. № 66. С. 87-94. URLhttp:// 

www.market-infr.od.ua/uk/66-2022; 

 Сорока Л.М., Захарченко В.І., Деревенчук К.О. Інноваційна свобода: 

задум та забезпечення. Економіка, фінанси, право. 2022. №5 (1). С. 21-26. URL:: 

http://efp.in.ua/uk/journal-item/329; 

 Рубан А.К. Формування навичок здорового способу життя у соціально 

неадаптованих підлітків засобами фізичної культури «Перспективи та інновації 

науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» № 9(14). 

2022, С. 349-363. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/2298/2299;  

 Дроздов В.В. Радянський офіційний святковий дискурс і комеморативні 

практики на приєднаних українських територіях (на прикладі святкування 

десятиріччя «возз’єднання українського народу»). Zaporizhzhia Historical Review. 

Вип. 58. С. 242-253. URL: https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2415;  

 Баштовенко О.А. Науковий підхід до вивчення представників класу 

малощетинкових. Екологічні науки: науково-практичний журнал. К: ДЕА Вип. 41 

2022. С. 96-102. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZjwjjURrA61-_lZ92xG6q4Ghq 

AtAuyNR/view?usp=sharing 
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http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/issue/view/26
http://efp.in.ua/uk/journal-item/329
http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/2298/2299
https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2415
https://drive.google.com/file/d/1ZjwjjURrA61-_lZ92xG6q4Ghq%20AtAuyNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZjwjjURrA61-_lZ92xG6q4Ghq%20AtAuyNR/view?usp=sharing
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За результатами звітного року НПП університету опублікували статті у 

виданнях, які реферуються у міжнародних науковометричних базах Scopus та Web 

of Science у загальній кількості 57 (з них 23 очікують на індексацію). Динаміка 

публікаційної активності НПП у виданнях, які реферуються у міжнародній 

науковометричній базі даних Scopus та Web of Science поадно у таблиці (табл. 1.). 

 

Таблиця 1 

Динаміка публікаційної активності НПП у виданнях, які реферуються у 

міжнародній науковометричній базі даних Scopus та Web of Science  

за 2020-2022 рр. 

Показники Фактичні результати за даними 

Scopus і Web of Science Core Collection 

Кількість наукових публікацій НПП 

університету в журналах, які 

реферуються 

2020 р. 2021 р. 2022 р. 

у SciVerse SCОPUS 26 21 15 

поки що не проіндексовано - 2* 10* 

у Web of Science Core Collection 11 20 19 

поки що не проіндексовано - 14* 13* 

* Наукові праці, опубліковані у виданнях, які реферуються у  міжнародних науковометричних  

базах даних Scopus та Web of Science, але очікують на індексацію. 

У 2022 р. викладачі університету отримали два свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на наступні твори: «Українська мова та читання» підручник для 

3 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти 

(Богданець-Білоскаленко Н.І. Свідоцтво № 110822 від 6 січня 2022 р.) та 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням польською 

мовою закладів загальної середньої освіти (Богданець-Білоскаленко Н.І. Свідоцтво 

№ 111505 від 1 лютого 2022 р.). 
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З метою об’єднання молодих учених університету, сприяння підвищенню 

професійного рівня й більш повної реалізації наукового потенціалу молоді, а 

також для вирішення актуальних проблем і пріоритетних наукових завдань в ІДГУ 

функціонує «Наукове товариство молодих учених, аспірантів, студентів», яке 

очолює к.іст.н., старший викладач кафедри історії та методики її навчання 

Михайлов О.І.  

Позитивним аспектом щодо розвитку наукового потенціалу ІДГУ є 

зростання кількості молодих науковців в університеті. Так, у 2022 р. вона 

збільшилася на 17,74% у порівнянні з 2021 р. та становить 73 особи. За звітний рік 

кількість наукових праць, опублікованих молодими науковцями становить 55 

публікацій, а саме: 50 статей, з них 16 статей опублікованих у виданнях, що 

входять до переліку фахових видань України; 1 стаття – у виданні, що входить до 

міжнародної науковометричної бази даних Scopus та 1 стаття у виданні, що 

входить до міжнародної науковометричної бази даних Web of Science; 3 статті – 

опубліковані в закордонних виданнях; 29 статей (тези) – опубліковані за 

результатами науково-практичних конференцій різного рівня; 3 розділи у 

колективних монографіях та 2 навчальних посібника (у співавторстві). 

У 2022 р. робота товариства була спрямована на участь молодих учених у 

розробці наукових колективних тем кафедр; участь у конкурсі-захисті науково-

дослідних робіт учнів-членів МАН; організації науково-практичних конференцій, 

семінарів тренінгів для молодих учених за різноманітною науковою 

проблематикою, а також заходів спрямованих на формування активної 

громадської позиції, підсилення готовності молоді та громадян до національного 

супротиву російській агресії, та ін. Зокрема, 27 жовтня 2022 р. ДГУ взяв участь у 

III Всеукраїнському форумі Рад молодих учених ВЗО України з представниками 

європейських та міжнародних наукових установ. Програма Форуму включала дві 
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основні панельні дискусії, присвячені проблемам і перспективам діяльності Рад 

молодих вчених в умовах війни в Україні та за кордоном. 

23 листопада 2022 р. керівництво Товариства взяло участь у круглому столі 

Рад молодих учених при ООДА організованому до Дня Науки (тема: «Виховання 

патріотизму на курсах «Історії» та «Мистецтва» у сучасній вищій школі»). 

Окрім того, представники наукового товариства молодих учених, аспірантів, 

студентів є учасниками робочої групі «Heelth», яка розробляє пропозиції 

реабілітації постраждалих від російської агресії (програма ініційована UNICEF та 

координується заступником голови Одеської обласної державної адміністрації). 

А з початку грудня 2022 р. молоді науковці здійснюють розробку та 

підготовка проєкту «Open University» для участі у конкурсі Європейського 

молодіжного фонду протягом грудня 2022 р. 

У 2022 р. кількість студентів, які взяли участь у наукових дослідженнях, 

складає 700 осіб, що становить 43,77% від загального контингенту здобувачів 

освіти (у 2021 р. кількість осіб, які взяли участь у наукових дослідженнях 

становила 690 – 52,39 %). Протягом 2022 року на базі ІДГУ було проведено 3 

студентських науково-практичних конференції, зокрема: ХІІ Всеукраїнська 

«Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента», VІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий пошук студентів ХХІ 

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

З метою популяризації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти ІДГУ, 

на кожній спеціальності функціонує науковий гурток або проблемна група. У 

2022-2023 н.р. працює 16 проблемних груп та 11 наукових гуртків (у 2021-2022 

н.р. – 15 проблемних груп та 15 наукових гуртків). 

Щороку студенти ІДГУ беруть участь у різноманітних всеукраїнських і 

міжнародних конкурсах. Так, 16 листопада 2022 р. відбувся ІV Міжнародний 
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конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки (м. Комрат, Республіка 

Молдова). За результатами якого здобувачі освіти ІДГУ отримали призові місця. 

Зразковий вокальний ансамбль «Соловейко» (керівник – Чеботар Л.І.) став 

учасником ХІІ Міжнародного фестивалю української культури «Відчуйте серцем 

Україну», де посів перше місце. Здобувачки ІІ курсу педагогічного факультету 

Горбачева Л. і Тангер Ю. взяли участь у Міжнародному конкурсі малюнка та 

декоративно-прикладної творчості «Сузір'я талантів», де посіли ІІ та ІІІ місце 

відповідно. Організатором конкурсу виступив Міжнародний інноваційний центр 

«VISTAPLIUS» (Литва, м. Вільнюс). У березні 2022 р. здобувач ІІІ курсу 

педагогічного факультету Захарєєв Ю. став чемпіоном Європи з боксу серед 

чоловіків до 22 років (Хорватія). 

Також, здобувачі освіти взяли участь у таких конкурсах: Міжнародний 

турнір «Джі Бі» (Фінляндія, ІІ місце); Міжнародний турнір Bocsrfi Memorial 

Tournament (Угорщина, ІІ місце); Кубок світу серед студентів з єдиноборств 

UNIVERSITY WORLD CUP COMBAT SPORTS (І та ІІІ місце); Чемпіонат Європи 

2022 з боксу (Єреван, ІІІ місце); Fisu World Cup Combat Sports (Туреччина, І та ІІІ 

місце). 

3 грудня 2022 р. здобувачка педагогічного факультету ІДГУ Сівцова А. 

брала участь у Конкурсі студентських наукових робіт «Благословенний Григорій 

Сковорода – світовий геній мудрості та гуманного духу» на тему: «Григорій 

Сковорода. Життя за інтуїцією серця» на базі Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова (факультет романо-германської філології, кафедра 

педагогіки), де посіла ІІ місце.  

17 студентських наукових робіт було надіслано до базових ЗВО з метою 

участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з різних 

галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 н.р. (що на 88,8% більше ніж у 2020-



 
 
 

96 
 

2021 н.р.). Через воєнний стан на території України ІІ етап конкурсу не було 

проведено, а всіх учасників нагородили відповідними сертифікатами. 

Здобувачі вищої освіти ІІ курсу спеціальності 014.11 Фізична культура 

педагогічного факультету ІДГУ Новак В. та Драганова Н. у 2022 р. брали участь у 

проєкті «Гладіаторські ігри» (Болгарія). Цей проєкт є складовою програми 

Erasmus+ і реалізується організацією CultureClash4U у співпраці з ВГО «ПОРУЧ». 

Тож, студенти долучилися до заходів щодо пропагування здорового способу 

життя та культурного обміну. 

З 14 березня до 27 жовтня 2022 р. студентка факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності Гросу А. проходила стажування за 

кордоном, а саме: Kinderhilfswerk Child Fund Deutschland (Німеччина), Громадська 

організація «Багатодітні матері та жінки-підприємці Гагаузії» «Веста» (Комрат, 

Республіка Молдова); 4 травня 2022 р. у дистанційному форматі здобувачі вищої 

освіти ІДГУ (спеціальностей: 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, 071 Облік та оподаткування) прослухали тренінг-курс 

«Діяльність стартапів: запуск, реєстрація та розвиток». Організаторами виступили 

фахівці Google за участі Міністерства цифрової трансформації України. 26-27 

травня 2022 р. здобувачі цих же спеціальностей взяли участь у методичному 

семінарі «Ярмарок бізнес-планів. Складання та презентація бізнес-планів» у межах 

міжнародного проєкту «CBC-PRACTICE FIRMS».  

Влітку 2022 р. здобувачі освіти факультету іноземних мов взяли участь у 

Міжнародній ювілейній зустрічі Асоціації бессарабських німців (м. Штуттгарт, 

Німеччина). 

Крім того, з 5 до 16 липня 2022 р. представники усіх факультетів ІДГУ були 

учасниками щорічної літньої школи Jassy Summer School-2022, організованої 

Ясським університетом А.І. Кузи (м. Ясси, Румунія). 
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Здобувачі освіти ІДГУ є активними учасниками проєктів з обміну. Так, 

студентка факультету іноземних мов Кічук О. пройшла Міжнародну програму 

стажування та обміну досвідом у США, штат Міннесота з 1 серпня – 16 вересня 

2022 р. 

Студенти ІДГУ взяли участь у Міжнародному проєкті з обміну досвідом 

«Міжкультурна Бессарабія – крізь минуле в майбутнє: фотопам’ять», який 

відбувся у два етапи: І – з 13 липня по 23 липня 2022 р. (Україна, Молдова); ІІ – з 

19 вересня по 26 вересня 2022 р. (Бад-Урах, Штуттгарт). 

27 жовтня 2022 р. у межах IV конкурсу стартап-проєктів «Спробуй і ти!» 

було проведено у режимі онлайн тренінг «Як отримати “Так” на мільйон або 

тренінг з відеопітчингу та презентації стартап-ідей» для здобувачів спеціальностей 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 073 Менеджмент. 

Організаторами тренінгу виступили Українська педагогічна академія (м. Харків) і 

Всесвітня організація BritishCounsil. 

14 листопада 2022 р. на базі ІДГУ було проведено Міжнародний день 

логопеда. У студії логопедичної та психологічної допомоги при ІДГУ 

«Розмовляйко» відбулася зустріч із дітьми з ООП та їхніми батьками. Захід 

організували викладачі кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти та 

здобувачі педагогічного факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта 

(логопедія). Інклюзивна освіта (13, 23, 33, 43 групи). Здобувачі вищої освіти 

підготували презентацію професії «вчитель-логопед», розповіли про корекційно-

розвиткові послуги, які надаються в студії «Розмовляйко», та провели логопедичні 

ігри та вправи.  

2 листопада 2022 р. кафедра української мови та літератури організувала та 

провела в онлайн-форматі І етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка. Учасниками інтелектуального змагання стали 

здобувачі 1-4 курсів факультету іноземних мов. Переможцями І етапу конкурсу 
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стали: Соколова Марія (І місце), Стоянова Анна (ІІ місце), Бондар Анна та 

Ткаченко Вікторія (ІІІ місце). 

21 листопада 2022 р. в ІДГУ відбувся ХХІІI Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика. Конкурс було організовано та проведено на 

платформі Moodle, де взяли участь здобувачі вищої освіти різних факультетів 

ІДГУ. Переможцями І етапу конкурсу стали: Абрамова Марія та Бондар Ганна (І 

місце), Козьма Людмила та Ткаченко Вікторія (ІІ місце), Климович Дарина та 

Кракатиця Ольга (ІІІ місце). 

Однією з ефективних форм наукої сфери є гостьові лекції. Наприклад, у 

листопаді – грудні звітного року відбулися: 1) гостьова лекція–тренінг «Маєш 

хобі? Створи з нього власний креативний бізнес» для здобувачів спеціальностей 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 073 Менеджмент, яку 

провів керівник Центру інноваційних освітніх технологій, міжнародних зв’язків та 

академічної мобільності Української інженерно-педагогічної Академії (м. Харків), 

керівник Міжнародної школи лідерства із соціального підприємництва, що працює 

у межах програми «Гранти на персональні проєкти у сфері соціального 

підприємництва» за фінансової підтримки «House of Europe» та Євросоюзу, 

к.пед.н., доцент Нестеренко Р.О.; 2) гостьова лекція–тренінг: «Фінанси: з чого 

почати, коли є ідея» для студентів факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності ІДГУ, яку провела О. В. Ярмош, к.фіз-мат.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків), координатор в 

Україні проєкту Create Creative Enterpreneus програми Creative Spark: Higher 

Education Enterprise Programme від British Council. 

Здобувачі освіти щорічно мають змогу апробувати результати своїх 

досліджень у збірниках наукових праць, які друкуються на базі редакційно-

видавничого відділу ІДГУ, як-от: «Пріоритетні напрями європейського наукового 
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простору: пошук студента» (Випуск 12); «Науковий пошук студента: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук» 

(Випуск 8); «Вища освіта у міждисциплінарному вимірі: від традицій до 

інновацій» (Випуск 2); «Сучасна психологія: проблеми та перспективи» (Випуск 4, 

5); «Text et culture» (Випуск 8).  

Також студенти активно публікують результати своїх досліджень і в інших 

виданнях, наприклад: «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку» (м. Переяслав, Україна); «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, 

проблеми, тенденції розвитку» (м. Загреб, Хорватія); «Analysis of Modern Ways of 

Development of Science and Scientific Discussions» (Bilbao, Spain) тощо. 

У 2022 р. за досягнення високих результатів у навчанні та активну у 

науковій роботі кращим представникам студентства надано підтримку держави: 

стипендія Президента України – 1 здобувач вищої освіти ІДГУ, стипендія 

Верховної Ради України – 1, а також стипендія Кабінету Міністрів України – 1 

здобувач. 

У 2022 р. в виданнях ІДГУ було опубліковано біля 800 доповідей та статей 

студентів, викладачів ІДГУ та інших вишів країни та зарубіжжя. 

На базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету видається 

«Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» 

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія 

КВ №22509-12409ПР), який включено до наукових фахових видань України 

категорії «Б» (наказ  № 1188 від 29.09.2020 р. – Педагогічні науки та № 1471 від 

26.11.2020 р. – Історичні науки) та зареєстровано в міжнародних каталогах 

періодичних видань та базах даних: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google 

Scholar, Index Copernicus, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib), 

Scientific Indexing Services. Періодичність видання – двічі на рік. 
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За звітний період було видано «Науковий вісник ІДГУ» № 57, 58, 59, 60 

(Серія: Педагогічні науки та Серія: Історичні науки), збірники наукових праць: 

«Філологічні діалоги» (Випуск 9), періодичність останнього – 1 раз на рік; «Text et 

culture» (Випуск 8). 

На базі університету в 2022 р. на за результатами проведених наукових 

конференцій було видано збірники матеріалів, їх зазначено у нижчеподаній 

таблиці. 

 

№ Назва конференції  Вихідні дані збірника 

1.  Актуальні проблеми навчання 

іноземних мов в умовах дистанційної 

освіти (24 лютого 2022 р.). 

Актуальні проблеми навчання інозем них мов 

в умовах дистанційної освіти. Збірник 

наукових праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2022. 54 с 

2.  VIIІ Дунайські наукові читання: 

«Економіка, наука і освіта в умовах 

транс- кордонногоспівробітництва 

(8 грудня 2022 р.). 

VІІІ Дунайські наукові читання. Імператив 

соціального партнерства в освітньо-науковому 

просторі: євроінте-граційні та регіональні 

виклики сьогодення. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ 

ІДГУ; «ІРБІС», 2022. 205 с. 

3.  Вища освіта у між-дисциплінарному 

вимірі: від традицій до інновацій  

(27 березня 2022 р.). 

 

Вища освіта у міждисциплінарному вимірі: від 

традицій до інновацій. Збірник наукових праць 

за матеріалами науково-практичної 

конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2022. 112 с. 

4.  Інновації в сучасній освіті: методологія, 

технології, ресурсне забезпечення, 

дидактичні та виховні аспекти  

(20 травня 2022 р.). 

Інновації в сучасній освіті: методологія, 

технології, ресурсне забезпечення, дидактичні 

та виховні аспекти. Збірник наукових праць за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної 

конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2022. 122 с 

5.  IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасна психологія: проб 

леми та перспективи» (24 травня 2022 р.). 

Сучасна психологія: проблеми та перспективи. 

Збірник наукових праць. Випуск 4. Ізмаїл: РВВ 

ІДГУ, 2022. 136 с. 
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6.  ХІІ Всеукраїнська студент ська науково-

практична конференція «Пріоритетні 

напрями європейського наукового просто- 

ру: пошук студента» (17 травня 2021р.). 

Пріоритетні напрями європейского наукового 

простору: пошук студента. Вип. 12. Ізмаїл: 

РВВ ІДГУ, 2022. 346 с. 

7.  ІI Всеукраїнська студент ська конференція 

«Правова та соціальна трансформація 

сучасного суспільства в умовах євро-

інтеграції України»(22 листопада 2022 р.). 

Правова та соціальна трансформація сучасного 

суспільства в умовах євроінтеграції України. 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2022. 112 с. 

8.  VІІІ Всеукраїнська науко во-практична 

конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних та соціально економічних 

наук»(17 листопада 2022 р.). 

Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні 

питання гуманітарних та соціально 

економічних наук. Вип. 8. За матеріалами VІІІ 

Всеукраїнської науко во-практичної 

конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2022. 284 с. 

9.  V Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасна психологія: проб 

леми та перспективи» (8 грудня 2022 р.). 

Сучасна психологія: проблеми та перспективи. 

Збірник наукових праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 

2022. 160 с. 

 

Перспективи наукової діяльності в ІДГУ: 

− підготовка науково-дослідних проєктів, які ініціюються МОН України та будуть 

фінансуватися за державні кошти (дедлайн подання заявок – листопад 2023 р.); 

− науково-дослідна робота зі здобувачами освіти, результатом якої мають стати 

неменше 15 студентських наукових робіт, що будуть представлені на ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з різних галузей знань у 

2022-2023 н.р.; 

− активізація міжнародного співробітництва з Яським університетом ім. Александру 

Йоан Куза (Румунія), університетом «Лучіан Блага» в Сібіу (Румунія), 

Стамбульським фондом науки і культури (Туреччина), університетом ім. Томаша 

Баті (Чехія), з українським Народним домом (Перемишль) та Державним 

педагогічним університетом імені Йона Крянге (Молдова); 
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− робота НПП щодо виконання наукових досліджень на замовлення та за рахунок 

суб’єктів господарської діяльності; 

− організація на базі ІДГУ всеукраїнських та міжнародних стажувань для 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет демонструє впевнене 

зростання та покрашення показників наукової діяльності у 2022 р. Науково-

педагогічний склад ІДГУ показує високий рівень наукової активності щодо 

написання та реалізації проєктів, публікації наукових праць, організації та участі в 

різноманітних наукових заходів, керівництва науково-дослідною роботою 

студентів тощо. 

 

 

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ  

Міжнародний напрям діяльності – це невід’ємна частина інтеграції 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету до європейського та 

світового освітнього простору. Робота ІДГУ в цьому напрямку включає розвиток 

двох- та багатосторонніх партнерських відносин з закордонними ЗВО, 

організаціями та міжнародними фондами з метою обміну досвідом, спільних 

наукових та соціальних досліджень і проєктів, залучення коштів та додаткового 

фінансування.  

У межах угод з закордонними закладами вищоїосвіти поглиблюються такі 

напрями співробітництва: участь у спільних наукових проєктах та програмах; 

проведення наукових форумів і конференцій з метою обміну досвідом та 

проведення спільної науково-дослідної роботи за різними напрямами, організація 

студентського обміну, підвищення кваліфікації викладачів ІДГУ за кордоном.  

Не зважаючи на вплив карантинних заходів, які були спричинені пандемією 
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COVID- 19, на початку 2022 року та початку бойових дій у лютому 2022 р., ІДГУ 

продовжував поглиблювати співробітництво зі своїми партнерами та 

встановлювати нові стратегічні зв’язки. 

Університет продовжує активну співпрацю із закладами вищої освіти та 

організаціями Болгарії, Молдови, Румунії, Туреччини, Чехії. 

Протягом 2022 р. представники адміністрації ІДГУ проводили он-лайн 

зустрічі з представниками Університету «Нижній Дунай» (м. Галац, Румунія), 

Ясського університету А.І. Кузи (Румунія), Тиранського університету (Албанія), 

Міжнародної Бізнес Школи (м. Лінц, Австрія), Музей «Кароль І» (м. Браїла, 

Румунія), Стамбульського фонду науки та культури (Туреччина) для обговорення 

питань розвитку подальшої співпраці між нашими установами. 

У 2022 р. в ІДГУ продовжувалася робота з іноземними здобувачами вищої 

освіти. Наразі з листопада 2022 р. до університету розпочато зарахування на 

навчання (бакалаврат та аспірантура) іноземних громадян. Також громадяни 

іноземних держав навчаються на підготовчому відділенні ІДГУ. 

Проєктна діяльність університету спрямована на залучення додаткових 

коштів міжнародних фондів для забезпечення програмної діяльності вишу та 

поліпшення його матеріально-технічної бази. Наразі в ІДГУ реалізується 

міжнародний проєкт транскордонного типу та виконується межах міжнародної 

угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного 

співробітництва «Україна – Румунія» між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією. Відповідно до чинного 

законодавства цей проєкт зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів 

України, а бенефіціаром з боку Одеської області виступає Одеська обласна 

державна адміністрація. Загальною метою проєкту «CBC-DEBUS – інноваційний 

розвиток підприємницької освіти та стимулювання розвитку нового бізнесу в 

транскордонному регіоні» є популяризація інноваційних форм підприємницької 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD
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культури серед молоді, покращення доступу, зокрема студентської молоді, до 

сучасної підприємницької освіти шляхом розробки та впровадження відповідних 

інноваційних програм.  

Також реалізується Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості 

освіти» (Academic IQ), який реалізується Американськими Радами з міжнародної 

освіти за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки 

України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Одним із ключових завдань Academic IQ є надання навчальної та технічної 

підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти 

університетів у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні 

ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з 

вдосконалення якості освіти в ЗВО. 

Навесні 2022 р. ІДГУ почав співпрацю з Університетом Corvinus з 

м. Будапешт (Угорщина) та приєднався до the Danube Cup Network у статусі 

спостерігача.  

Цього року ІДГУ успішно закінчив співпрацю з Програмою малих стипендій 

з вивчення англійської мови Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні 

(«English Access MicroscholarshipProgram» – скорочено Access), яка 

реалізовувалася в м. Ізмаїлі протягом 2020 – 2022 рр. 

Метою проєкту була допомога обдарованій малозабезпеченій молоді віком 

від 13 до 15 років у вивченні англійської мови шляхом проведення позашкільних 

та інтенсивних занять. Проєкт надав можливість 20 українським учням більше 

дізнатись про Сполучені Штати Америки, їх культуру і цінності, поглибити свої 

знання з англійської мови, розвинути лідерські навички, а також збільшити свої 

шанси для участі у подальших програмах обміну та навчальних програмах. 

Упродовж 2022 р. в межах розвитку міжнародної мобільності та молодіжних 
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обмінів ІДГУ прийняв участь у наступних проєктах: 

1. У співпраці зі Стамбульським фондом науки та культури (Туреччина) 

реалізовано проєкт «Discovering and Sharing Common Human and Moral Values»; в 

межах програми Erasmus+TR01 (Турецьке національне агентство). В проєкті взяли 

участь 7 учасників із Туреччини, Німеччини, Великої Британії та Литви.Від ІДГУ 

в проєкті було задіяно 5 студентів та викладач. 

2. Разом з ВГО «Поруч» реалізовано проєкт «Гладіаторські ігри» за 

програмою молодіжних обмінів Erasmus+. Проєкт спрямований на пропагування 

здорового способу життя та культурного обміну. Серед учасників проєкту були 3 

студенти ІДГУ. 

3. Завдяки співпраці з Ясським університетом А. І. Кузи (Румунія) влітку 

2022 року 5 студентів ІДГУ взяли участь у двотижневій літній школі JASSY 

Summer School - 2022. 

З 17 жовтня 2022 р. розпочалася реалізація українсько-румунського 

транскордонного проєкту з формування стійких навичок для сталого майбутнього 

студентів, який тривав до 18 листопада 2022 р. Завдячуючи проєкту 41 здобувач 

вищої освіти ІДГУ успішно навчався на тренінговій програмі, що складалася із 

трьох модулів: «Управління європейськими проєктами в культурній сфері»; 

«Розвиток творчих і культурних підприємницьких навичок»; «Культура в епоху 

цифрових технологій». Заняття відбувалися у змішаному форматі на базі 

Галацького університету «Нижній Дунай» (Румунія). Загальний обсяг програми 

складав 120 годин (4 кредити ЄКТС). Цей проєкт реалізовувався за підтримки 

Департаменту у справах румунів, бенефіціаром виступає Галацький університет 

«Нижній Дунай» (Румунія) у партнерстві з Ізмаїльським державним гуманітарним 

університетом. 

З 24 жовтня до 28 жовтня 2022 р. у межах проєкту «CBC-DEBUS – 

Інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD
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транскордонному регіоні», фінансованому Європейським Союзом відповідно до 

Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020», здобувачі ІДГУ 

взяли участь у тренінгу щодо розвитку підприємницьких навичок у м. Тульча 

(Румунія). 

У звітному році науково-педагогічні працівники університету активно 

проходили міжнародне підвищення кваліфікації та стажування у різних закладах 

освіти, не тільки України, а й закордоном, зокрема: 

− «In the International internship for the scientific and pedagogical staff of 

Istanbul according to the program: Innovation educational technologies: cross-border 

experience in the training of specialists in the fields of pedagogical, economics and 

management» (Стамбульський фонд науки та культури, Туреччина); 

− «Modern science for a sustainable future: achievements, innovations, and 

development prospects» (Ясарський університет, Туреччина); 

− «Innovations in education, training and research in the european higher 

education area» (Інститут криміналістики та прикладної кримінології, Молдова); 

− «Удосконалення професійної підготовки шляхом розвитку педагогічно-

продуктивної, інформаційно-цифрової, оцінно-регулятивної компетентностей, 

набуття науково-педагогічного досвіду» (КВНЗ Херсонська академія неперервної 

освіти, Україна). 

Частка науково-педагогічних працівників, які пройшли закордонне 

стажування протягом 2022 р. терміном понад один місяць становить 23,7% від 

загальної кількості штатних НПП. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ВИХОВНА РОБОТА,  

КУЛЬТУРНА ТА ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті вибудована і 

реалізується логічна, структурована й ефективна система виховного процесу. Вона 

здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», положеннями Загальної декларації прав людини, Державною 

національною програмою «Освіта» («Україна XXI ст.»), Програмою правової 

освіти населення України, Державною програмою розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі 

освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання в системі освіти 

України до 2025 р., Статутом університету. 

Виховна робота в університеті в навчальний час включає співпрацю з 

деканами, відповідальними за виховну роботу на факультетах, завідувачами 

кафедр гуманітарного профілю, кураторами, викладачами, студентською радою 

університету. 

Організація виховної роботи в умовах воєнного стану потребувала 

оновлення. Першочерговим стало убезпечення здоров’я та психологічного стану 

здобувачів освіти. З використанням платформ ZOOM та популярних соцмереж 

виховна робота здійснюється за основними її напрямками – національно-

патріотичне, філософсько-світоглядне, естетичне виховання. Сьогодні, в умовах 

героїчного протистояння українського народу, особливого значення набуває 

морально-етичне та національно-патріотичне виховання здобувачів вищої освіти. 

Зокрема, на часі знання національної історії, державної мови, культури, 

ментальності, етнографії, духовності, національних символів та українського 

народу.  

У звітний період в ІДГУ проводились заходи національно-патріотичного 

спрямування в різних форматах, до яких долучалися кафедри «Української мови і 

літератури», «Історії та методики її навчання», «Права та соціальної роботи», 

«Кафедра загальної та практичної психології» та інші. 
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Відповідно до плану виховної роботи було відзначено: День 

Соборності України http://idgu.edu.ua/34594; День Героїв Небесної Сотні 

http://idgu.edu.ua/35612; День української державності http://idgu. edu.ua/37935; 

Круглий стіл «Витоки української державності й культури в 

Подунав’ї» http://idgu.edu.ua/36122; День Конституції України 

http://idgu.edu.ua/37606; День Українського козацтва, День захисників і захисниць 

України (форми: інтерактивна лекція «Боролись! Боремось! Поборемо!» (лектор: 

доц. Татаринов І. Є.) http://idgu.edu.ua/39489; виставка-конкурс «Митці, тримаймо 

стрій!» (14.11.22 р.) http://idgu.edu.ua/news-archive/page/13; літературні читання 

«Українське козацтво в художньому слові» http://idgu.edu.ua/39302); День Гідності 

та Свободи (форми: круглий стіл «Україна – країна нескорених» 

http://idgu.edu.ua/40829, https://www.facebook.com/permalink.php?story _fbid= 

pfbid02hQ hf2P3ZVcx1PPwbTJ1E4nk9wdb89FaGvSAiw3oPUbmbwnqQQ1PTtiw 

Kp9NVCZ2Tl&id=100009725085718; патріотично-виховна лекція-дискусія для 

студентів педагогічного факультету денної та заочної форм навчання 

http://idgu.edu.ua/40803; онлайн-диспут у межах дисципліни «Україна в 

європейській історії» http://idgu. edu.ua/40794; конкурс декламаторів поезій, 

присвячених Дню Гідності та Свободи (http://idgu.edu.ua/40962; фотоконкурс «Я – 

патріот своєї держави» http://idgu. edu.ua/41097; участь здобувачів ІДГУ у 

Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Національно-патріотичне становлення 

молоді», який проводився Інститутом політико-правових та релігійних досліджень 

з нагоди відзначення Дня Соборності України); заходи з нагоди 90-х роковин 

Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (форми: захід-реквієм «Пам’ятаємо! 

Єднаємося! Переможемо!» http://idgu.edu.ua/40955; проєкт «163. Одна зернина – 

одна людина», який діє з 2016 року (учасниця проєкту Олеся Кічук, студентка 

факультету іноземних мов, ІІ курсу, 21І гр.) https://www.facebook. com/profile. 

http://idgu.edu.ua/34594
http://idgu.edu.ua/35612
http://idgu.edu.ua/36122
http://idgu.edu.ua/37606
http://idgu.edu.ua/39489
http://idgu.edu.ua/news-archive/page/13
http://idgu.edu.ua/39302
http://idgu.edu.ua/40829
https://www.facebook.com/permalink.php?story%20_fbid=%20pfbid02hQ%20hf2P3ZVcx1PPwbTJ1E4nk9wdb89FaGvSAiw3oPUbmbwnqQQ1PTtiw%20Kp9NVCZ2Tl&id=100009725085718
https://www.facebook.com/permalink.php?story%20_fbid=%20pfbid02hQ%20hf2P3ZVcx1PPwbTJ1E4nk9wdb89FaGvSAiw3oPUbmbwnqQQ1PTtiw%20Kp9NVCZ2Tl&id=100009725085718
https://www.facebook.com/permalink.php?story%20_fbid=%20pfbid02hQ%20hf2P3ZVcx1PPwbTJ1E4nk9wdb89FaGvSAiw3oPUbmbwnqQQ1PTtiw%20Kp9NVCZ2Tl&id=100009725085718
http://idgu.edu.ua/40803
http://idgu.edu.ua/40962
http://idgu.edu.ua/40955
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php?id=100011231912551); День Збройних сил України http://idgu.edu.ua/41020 

Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду http://idgu.edu. ua/41100. 

Вагому роль у національно-патріотичній виховній роботі відіграє кафедра 

української мови і літератури, яка систематично проводить культурно-

просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію української мови, культури та 

національної історії. Наприклад, до Дня української писемності та мови було 

проведено радіодиктант національної єдності http://idgu.edu.ua/40554; круглий стіл 

«Українська мова на півдні Одещини під час війни» http://idgu.edu.ua/40537; 

зустрічі з сучасними письменниками України та нашого регіону (із письменницею 

Іриною Мацко з теми  «Сучасна авторська казка. Казкотерапія та її специфіка» 

http://idgu.edu.ua/39195 із сучасною дитячою письменницею, редакторкою 

журналу «Малятко» (2004-2020 рр.), членом Національної спілки письменників 

України Оксаною Кротюк http://idgu.edu.ua/38966) та ін. Наші здобувачі освіти 

беруть активну участь у міжнародних конкурсах з української мови та літератури, 

як-от: І етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка в ІДГУ http://idgu.edu.ua/40476; І етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика в ІДГУ http://idgu.edu.ua/40937. Щороку в 

Університеті відзначається День народження Т.Шевченка (патріотичний марафон 

«Вірші Т.Г. Шевченка з вуст студентів – “За мир в Незалежній Україні”» 

http://idgu.edu.ua/35854). Щороку в ІДГУ відзначається Міжнародний день рідної 

мови (участь здобувачів ІДГУ у творчому освітньому проєкті «Говорімо та 

пишімо українською правильно» з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної 

мови http://idgu.edu.ua/35596). 

Також здобувачі вищої освіти та викладачі університету беруть участь у всіх 

міських патріотичних заходах. 

http://idgu.edu.ua/41020
http://idgu.edu.ua/40554
http://idgu.edu.ua/40537
http://idgu.edu.ua/39195
http://idgu.edu.ua/38966
http://idgu.edu.ua/40476
http://idgu.edu.ua/40937
http://idgu.edu.ua/35854
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Значну роль у національно-патріотичному вихованні відіграє в ІДГУ 

бібліотека, яка презентує здобувачам вищої освіти тематичні книжкові виставки та 

долучається до проведення тематичних заходів. 

Особливої популярності в ІДГУ набуло національно-патріотичне свято до 

Дня вишиванки: онлайн-захід «Вишиванка єднає українців!» http://idgu. 

edu.ua/37021, http://idgu.edu.ua/36926, http://idgu.edu.ua/36942; презентація вірша 

професора, доктора педагогічних наук Т. Лесіної «Вишиванка моя – оберіг» 

http://idgu.edu.ua/36946. Проведення національно-патріотичних виховних заходів 

публічно відображається у телепрограмах місцевого телебачення «Iзмаїл-ТБ», 

програма «700 секунд» http://www.izmailtv.com/tv-programms/informatsionnaya-

programma-700-sekund та у друкованих регіональних ЗМІ.  

В ІДГУ проводяться тематичні заходи до знакових дат і подій в державно-

культурному просторі нашої країни, ювілеїв видатних українців та знакових 

постатей нацменшин, наприклад:  

- до ювілею Миколи Леонтовича, який подарував світові «маленьке музичне диво» 

http://idgu.edu.ua/41191; 

- «Українська пісня – потужна культурна зброя». До відзначення 300-річчя від дня 

народження видатного українського мислителя, письменника Григорія Сковороди 

та 138-річчя від дня народження українського полковника О. Жуковського 

http://idgu.edu.ua/news-archive/page/5; 

- захід «Григорій Сковорода і Переяславщина» в межах коворкінгу між 

Ізмаїльським державним гуманітарним університетом та Національним історико-

етнографічним заповідником «Переяслав» http://idgu.edu.ua/news-archive/page/5; 

- презентація книг та поетичні читання http://idgu.edu.ua/36726; 

- літературний вебінар (до Всесвітнього дня поезії) «Наш дух не вбити, волю не 

зламати» http://idgu.edu.ua/36113; 

http://idgu.edu.ua/36926
http://idgu.edu.ua/36942
http://idgu.edu.ua/36946
http://www.izmailtv.com/tv-programms/informatsionnaya-programma-700-sekund
http://www.izmailtv.com/tv-programms/informatsionnaya-programma-700-sekund
http://idgu.edu.ua/41191
http://idgu.edu.ua/news-archive/page/5
http://idgu.edu.ua/news-archive/page/5
http://idgu.edu.ua/36726
http://idgu.edu.ua/36113
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- відзначення свята Весни – Мерцішора http://idgu.edu.ua/35832; Дня Філолога 

http://idgu.edu.ua/37140; Дня пам’яті святих рівноапостольних братів Кирила і 

Мефодія http://idgu.edu.ua/37084; Дня слов’янської писемності і культури 

http://idgu.edu.ua/37072 тощо; 

- круглі столи, присвячені видатним постатям (Г. Раковський http://idgu. 

edu.ua/39164; І. Колев http://idgu.edu.ua/38090; І. Вазов  http://idgu. edu.ua/37771) та 

інші. 

Окремої уваги заслуговує проведення численних заходів, пов’язаних із 

професійним вихованням. Форми обираються  різні: майстер-класи, гостьові 

лекції, різного типу семінари. Наприклад, семінар на тему «Здоров’я людини в 

умовах воєнного часу» http://idgu.edu.ua/36532; гостьова лекція «Автоматизація 

проєктування бізнесу» к.е.н., доц. кафедри економіки, права та управління 

бізнесом ОНЕУ Карпова В.А. http://idgu.edu.ua/39130; гостьова лекція еколога, 

професора І.Т. Русєва «Екоцид чорноморських дельфінів». http://idgu.edu.ua/40593; 

міжуніверситетська гостьова лекція «Наслідки Covid-19 в умовах викликів 

сьогодення. Пропедевтичні заходи» http://idgu.edu. ua/35578; майстер-клас 

заслуженого художника України, доцента кафедри музичного та образотворчого 

мистецтв ІДГУ І.І. Шишмана http://idgu.edu.ua/40489; науково-практичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії та практики у професії юриста» з нагоди Дня юриста 

України http://idgu.edu.ua/39082; семінар-практикум «Підвищення рухової 

активності дітей з особливими освітніми потребами» http://idgu.edu.ua/40816 тощо. 

В університеті активно функціонує студентське самоврядування, яке на 

партнерських засадах допомагає адміністрації вишу у популяризації іміджу 

закладу та допомагає в організації різного роду виховних, просвітницьких, 

спортивних, культурно-мистецьких заходів. 

Ректором особисто контролюється дотримання положень Закону України 

«Про вищу освіту» та інших нормативних вимог щодо гарантій діяльності 

http://idgu.edu.ua/35832
http://idgu.edu.ua/37140
http://idgu.edu.ua/37084
http://idgu.edu.ua/37072
http://idgu.edu.ua/38090
http://idgu.edu.ua/36532
http://idgu.edu.ua/39130
http://idgu.edu.ua/40593
http://idgu.edu.ua/40489
http://idgu.edu.ua/39082
http://idgu.edu.ua/40816
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студентського самоврядування в університеті. Неухильно дотримуються 

нормативи участі студентства у роботі конференції трудового колективу, вченої 

ради. Адміністрація безпосередньо не втручається в діяльність органів 

студентського самоврядування, комунікація має дорадчу форму. Ректором 

підтримується зв’язок зі студентськими радами факультетів та Університету, 

регулярно проводяться зустрічі за круглим столом. 

Пропозиції студентства щодо нововведень чи вирішення проблем 

обов’язково опрацьовуються та беруться до уваги. 

Російська агресія до України сприяла активізації волонтерського руху в 

університеті.  

З перших днів війни здобувачі вищої освіти разом з викладачами 

університету здавали кров (були донорами), плели маскувальні сітки, надавали 

допомогу при перетину кордону з Молдовою та Румунією внутрішньо 

переміщеним особам, інформували про табори біженців, допомагали з 

безоплатним проживанням та харчуванням. 

При університеті був організований Ізмаїльський гуманітарний хаб для 

допомоги внутрішньо переміщеним особам. Основна місія гуманітарного хабу в 

м. Ізмаїл та Ізмаїльському районі – сприяння в гуманітарній допомозі, наданні 

безкоштовного проживання та харчування в гуртожитках ІДГУ, психологічної, 

медичної, юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, антикризовій 

підтримці підприємцям, проведенні проукраїнських інформаційно-просвітницьких 

кампаній, організації підтримки нашим захисникам України [http://idgu.edu.ua/ 

36092], [https://www.youtube. com/watch? v=orgh5m1obuE]. 

З перших днів війни з російським агресором колектив нашого університету в 

умовах гуманітарної кризи за власної ініціативи  надав дозвіл щодо тимчасового 

розміщення військовослужбовців Військової частини А7380 на території 

навчального корпусу № 2 ІДГУ (для Сил територіальної оборони ЗСУ). 



 
 
 

113 
 

У березні університет прийняв на безоплатній основі перших представників 

ВПО, сім’ї військових моряків (жінок з дітьми). Їх розмістили у гуртожитку № 2, 

виділивши цілий поверх. На тому ж поверсі волонтерами-викладачами зі 

студентським активом була організована дитяча кімната. У першому гуртожитку 

було прийнято 3 дитячі будинки сімейного типу [https://bessarabia. 

ua/ekonomika/my-hotim-ostatsya-v-vashem-gorode-i-uzhe-schitat-ego-svoim-zhiteli-

lisichanska-nashedshie-krov-v-izmaile/]. Для цього у гуртожитку № 1 було 

відремонтовано власними силами перший поверх у крилі «Б» та підлаштовано для 

розташування сімей. Університет спільно з волонтерами допомогли придбати 

пральні машини, холодильники, бойлери, електричні плити, ліжка та необхідний 

інвентар.  

Здобувачі вищої освіти разом з викладачами університету, волонтерами у 

спеціально дитячих кімнатах в гуртожитках для дітей ВПО проводили 

різноманітні аніматорські мистецько-культурні та спортивні заходи, 

організовували різного формату гуртки. Традиційними стали зустрічі ВПО та їх 

дітей, які безоплатно проживають у гуртожитках університету, з психологами-

волонтерами з числа науково-педагогічних працівників та представниками 

юридичної клініки університету. 

З 03.03.2022 р. ректорат ІДГУ надав тимчасовий прихисток біля 560 особам, 

представникам внутрішньо переміщених осіб. Наразі біля 65 осіб й донині 

безоплатно живуть у гуртожитках № 1, № 2. 

У листопаді 2022 р. кафедрою права і соціальної роботи ІДГУ був 

розроблений та реалізований проєкт на облаштування інтерактивної кімнати для 

ВПО (спільно з громадською організацією «10 квітня»). У кімнаті зроблено 

ремонт: замінено вікна, двері на металопластикові, оновлено частину меблів, 

придбано необхідне обладнання. Студентський актив для дитячої кімнати зібрав 

іграшки, книжки, канцтовари. Крім того, студенти зібрали книжки українського 
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контенту (різновікові) та передали їх у Румунію для дітей українських ВПО. 

Наразі викладачі та здобувачі вищої освіти університету також надають 

безоплатні освітні послуги, консультації в м. Галац (Румунія) у новоствореній 

школі для дітей-українців (проведення уроків, переклад).  

Крім того, упродовж 2022 н. р. соціально-психологічна служба ІДГУ 

об'єднала свою роботу з кафедрою загальної та практичної психології ІДГУ. 

Психологічну підтримку безкоштовно за запитом одержували здобувачі освіти 

всіх спеціальностей, академічних рівнів освіти і  форм навчання; викладацько-

професорський склад ІДГУ та співробітники; мешканці міста Ізмаїла, 

Ізмаїльського району та Придунайського регіону; вимушено переміщені особи 

(діти та дорослі) із міст Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Одеси, Києва, 

Маріуполя, Пирятина. Особлива увага приділялась студентам і ВПО (дітям та 

жінкам), які безоплатно мешкали у гуртожитках № 1 та № 2 ІДГУ.  

Форма роботи соціально-психологічної служби – змішана (online/offline). 

Види роботи: від індивідуального, кризового консультування, телефонного 

консультування до групових видів роботи (тренінги, групи психологічної 

підтримки), семінари, конференції та інші протягом всього навчального року. 

Супровід сторінки соціально-психологічної служби на офіційному сайті ІДГУ: 

http://idgu.edu. ua/social_and_ psychological _service#image-35830. 

Також за ініціативи профільної кафедри було створено Центр психологічної 

підтримки ІДГУ, який працював щодня з 9.00 до 21.00 (посилання на телеграм-

канал: @Idguhelp_bot): http:// idgu.edu.ua/35825; кімнати психологічної підтримки 

у гуртожитках ІДГУ; проведено відкриту онлайн-зустріч з викладачами кафедри 

загальної та практичної психології ІДГУ: 1 березня 2022 р. у Google Meet за 

посиланням: https://meet.google.com/dmj-tgmk-trr щодо питань як акумулювати 

свої емоційні сили; як зберігати спокій та підтримувати близьких; як відповідати 

https://meet.google.com/dmj-tgmk-trr
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на запитання дітей про війну; які психологічні вправи можна виконати, щоб 

уникнути панічної атаки: http://idgu.edu. ua/35806; http://idgu.edu.ua/36028. 

У межах роботи гуманітарного хабу здійснювалась психологічна підтримка 

мешканців міста, тимчасових переселенців та потенційних/дійсних біженців 

викладачами кафедри загальної та практичної психології та СПС ІДГУ, 

психологами-практиками міста та студентами старших курсів спеціальності 

«Психологія» та «Клінічна психологія»: http://idgu.edu.ua/36092 

Принагідно зазначимо, що результати цієї роботи частково відображені в 

доповідях викладачів та студентів на всеукраїнських науково-практичних 

конференціях «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук 

студента» з нагоди Всеукраїнського дня науки (м. Ізмаїл, 17. 05. 2022 р.) 

http://idgu.edu.ua/36827; IV Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасна психологія: проблеми та перспективи» (24.05.2022 р.). Організатори: 

кафедра загальної та практичної психології факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету у співпраці з кафедрою загальної та диференційної 

психології Південноукраїнського національного педагогічного університету 

ім. К.Д. Ушинського: http://idgu.edu.ua/37098 з питань психологічної підтримки 

населення в умовах воєнного стану. 

Викладачі кафедри загальної та практичної психології брали участь у 

проєкті громадської організації «Всеукраїнська організація «Клас» за фінансової 

підтримки програми Mercy Corps «Реагування у надзвичайної ситуації в Україні» з 

метою покращення психічного стану та психічного здоров’я, надання 

психосоціальної підтримки ВПО, представникам Пирятинської та Ізмаїльської 

територіальних громадах, постраждалим  від військового стану в України, що 

приймають осіб з міст активних бойових дій. У межах 

http://idgu.edu.ua/36028
http://idgu.edu.ua/36092
http://idgu.edu.ua/36827
http://idgu.edu.ua/37098
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проєкту  проводяться  групові заходи та надаються індивідуальні консультування 

психологами профільної кафедри: http://idgu.edu.ua/37098 

Крім того, 26.05.2022 р. на базі ІДГУ стартувала перша тренінгова сесія 

пілотного проєкту «Психічне здоров’я та благополуччя людини у період воєнного 

стану в Україні». Партнерами університету виступили громадська  організація 

«Всеукраїнська організація «КЛАС» у співпраці із представництвом Фонду імені 

Фрідріха Еберта спільно з СМГО «Сприяння» (http://idgu.edu.ua/37122). Друга 

тренінгова сесія проводилась для соціальних працівників, педагогів, волонтерів, 

які активно взаємодіють з вимушено переселеними особами. Студенти 

спеціальності «Психологія» та «Клінічна психологія», викладачі кафедри 

загальної та практичної психології ІДГУ пройшли навчання та отримали 

сертифікати: http://idgu.edu.ua/37122 

До дня психічного здоров’я 10.10.2022 р. за ініціативи студентів 

організований інтерактивний флеш-моб щодо підтримки людей, які знаходяться у 

кризовій ситуації в період воєнного стану: http://idgu.edu.ua/39172; 12.10.2022 р. 

було проведено тренінги з особливостей надання першої психологічної допомоги 

постраждалим від війни (PFA). Професійний тренінговий курс проводився в 

рамках спільного проєкту ІДГУ з «Medical Teams International». Викладачі 

кафедри загальної та практичної психології, студенти спеціальностей 

«Психологія» та «Клінічна психологія» пройшли навчання та отримали 

сертифікати: http://idgu.edu.ua/39172; http://idgu.edu.ua/39232. 

Серед інших заходів, котрими опікується психологічна служба, відзначимо 

започаткування на факультеті управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності ІДГУ проєкту «Студент – студенту». Студенти IV курсу спеціальності 

053 Психологія за освітньо-професійними програмами «Психологія» та 

«Психологія: клінічна психологія» провели авторський тренінг «Перша 

психологічна допомога». Під керівництвом викладача кафедри загальної та 

http://idgu.edu.ua/37098
http://idgu.edu.ua/37122
http://idgu.edu.ua/37122
http://idgu.edu.ua/39172
http://idgu.edu.ua/39172
http://idgu.edu.ua/39232
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практичної психології ІДГУ Прокоф’євої Л.О. розробниками тренінгу є студенти, 

які пройшли сертифікацію на тренінгу із надання першої психологічної допомоги 

(PFA) від Medical Teams International, М. Колесніченко, В. Маймістов та К. Мітакі. 

Тренерами виступили М. Колесніченко та В. Маймістов, а учасниками – студенти 

I –IV курсів університету. Гостями заходу стали представник компанії MHPSS 

Емілі Еллісон та незалежна журналістка з Німеччини Стефані Глінскі: 

http://idgu.edu.ua/40737.  

На «Ярмарку трансферу технологій» 19.11.2022 р. доц. Васильєва О.А. та 

викл. Жоха С. П. (фахівець СПС ІДГУ) провели тренінг «Технології психологічної 

підтримки в умовах надзвичайних ситуацій: резилієнс»: http://idgu.edu.ua/40628. 

 

 

РОЗДІЛ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

Висококваліфікований склад професорсько-викладацького колективу – це 

головна запорука підготовки сучасних кваліфікованих фахівців. Вирішення цього 

питання належним чином визначається та контролюється на рівні ректорату, 

деканатів, випускових та інших кафедр університету. Підвищення питомої ваги 

докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів є одним з найголовніших 

завдань. Кадровий потенціал науково-педагогічних працівників формується із 

досвідчених докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів. 

На даний час в університеті працюють за основним місцем роботи 113 

науково-педагогічних працівники, серед яких 17 – докторів наук, професорів та 72 

– кандидати наук, доценти. За сумісництвом на посадах науково-педагогічних 

працівників працюють 26 осіб, у тому числі 9 докторів наук, 4 кандидати наук, 

доценти. Частка докторів наук, професорів становить 19 відсотків, кандидатів 

наук, доцентів – 55 відсотків. Базова освіта науково-педагогічних працівників 

відповідає профілю дисциплін, які вони викладають. 

http://idgu.edu.ua/40737
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/1_zaproshennja.pdf
http://idgu.edu.ua/40628
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В університеті функціонують 3 факультети, 13 кафедр. Завідувачами кафедр 

працюють 1 доктор наук (8 %) та 12 кандидатів наук, доцентів (92%) 

В університеті працюють два члени-кореспонденти НАН України, один 

заслужений працівник народної освіти України, 15 відмінників освіти України, 2 

заслужених художники України. 

Велика увага в закладі приділяється підвищенню кваліфікації науково-

педагогічних кадрів. Це питання успішно розв’язується через розвиток 

аспірантури і докторантури в університеті, направлення здібних випускників 

університету на навчання в аспірантуру інших вищих навчальних закладів та 

наукових установ України, направлення молодих кандидатів наук на навчання в 

докторантуру. Так, у 2022 р. зросла кількість молодих науковців в університеті на 

17,74% порівняно з 2021 р.  

Відповідно до статті 57 Закону України «Про вищу освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів», згідно із затвердженими 

щорічними планами в університеті забезпечується підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз у п’ять років 

в українських вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації та за 

кордоном. 

Під час стажування викладачі відповідно до індивідуальних планів 

знайомляться з організацією навчальної, наукової та виробничої діяльності за 

місцем стажування, методичним та дидактичним забезпеченням навчального 

процесу, працюють над розробкою програм навчальних дисциплін та спецкурсів, 

підготовкою навчальних посібників, виступають з доповідями на наукових і 

науково-методичних конференціях. 
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За звітний період 77 науково-педагогічних працівників пройшли навчання 

на курсах підвищення кваліфікації та стажування у провідних закладах вищої 

освіти, наукових установах відповідно до профілю підготовки фахівців. 

Необхідно й надалі розширяти географію стажування та забезпечити 

впровадження набутого практичного досвіду під час підвищення кваліфікації в 

освітню і наукову діяльність університету, а також активізувати проходження 

стажування в закордонних ВНЗ за рахунок фінансової підтримки (грантів, 

стипендій) приймаючої сторони. 

Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників проводиться 

за конкурсом відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення 

про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету». 

Станом на 31 грудня 2022 року частка адміністративно-управлінського 

персоналу в загальній кількості штатних посад зведеного штатного розкладу 

становить 16,5 %. 

 

 

РОЗДІЛ 6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

Керівництво Ізмаїльським державним гуманітарним університетом 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Стратегії розвитку Ізмаїльського державного гуманітарного університету на період 

2021-2027 рр., Положення про організацію освітнього процесу в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті (зі змінами, протокол засідання вченої 

ради ІДГУ від 10.09.2021 р., протокол № 2), інших актів законодавства України з 

питань освіти.  

Система управління університетом становить одну зі стратегічних цілей 

його розвитку. У цьому контексті важливим є договір між адміністрацією та 
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трудовим колективом, перспективні та поточні плани роботи університету, 

визначення функціональних обов’язків керівників структурних підрозділів 

університету та інших службових осіб. 

Управлінські рішення коригуються залежно від реального стану освітньої, 

наукової й адміністративно-господарської роботи, наказів і розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України, політичного та соціально-економічного 

становища в країні. Структура університету, основні засади управління, права й 

обов’язки ректора, керівників основних структурних підрозділів, учасників 

освітнього процесу та наукової діяльності, завдання в здійсненні міжнародних 

зв’язків, основні засади планування фінансової діяльності та майнових відносин 

визначені Статутом ІДГУ. 

В університеті основні управлінські функції здійснює ректор Кічук Я. В. Під 

його керівництвом традиційно працювали проректори, які безпосередньо 

організовують діяльність основних ланок закладу: перший проректор, проректор з 

науково-педагогічної діяльності. Першому проректорові підпорядкований 

навчально-методичний відділ, проректору з науково-педагогічної діяльності – 

аспірантура, науковий та редакційно-видавничий відділи. 

Після 24 лютого 2022 р. в умовах воєнного стану, який суттєво вплинув на 

організацію і зміст роботи університету, проректори виїхали за межі України. З 

початку 2022-2023 н.р. посади проректорів є вакантними. Ректор узяв на себе ці 

функціональні обов’язки, ввівши посаду лише помічника ректора з питань 

наукової роботи. 

Керівництво та контроль на факультетах здійснюють декани та їх 

заступники. Безпосереднє керівництво освітньою та науково-дослідною роботою 

здійснюють завідувачі кафедр. 

До загальноуніверситетських управлінських структур належить бухгалтерія, 

відділ кадрів, бібліотека, канцелярія, адміністративно-господарський відділ. 
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В ІДГУ функціонує Центр неперервної освіти. Його управлінські функції 

спрямовані на підготовку громадян України до вступу у заклади вищої освіти, 

надання додаткових освітніх послуг (курсів понад обсяги, встановлені 

навчальними планами), підвищення кваліфікації фахівців, здатних бути 

конкурентноспроможними на сучасному ринку праці. 

Плануванням та розглядом основних питань роботи закладу займається 

вчена рада ЗВО, засідання якої відбуваються щомісяця за планом, затвердженим 

перед початком навчального року. Рішення ради виконуються або перебувають у 

стадії виконання. За звітний період проведено 10 засідань ученої ради 

університету, на яких розглядалися питання про освітню, наукову та інноваційну 

діяльність ІДГУ, зокрема з навчально-методичної роботи: питання про навчальний 

процес в умовах воєнного стану; питання про систему підготовки ІДГУ до 

реагування на ймовірні небезпечні події воєнного характеру (протокол № 6 від 

24.03.2022 р.); про затвердження нормативних документів (в тому числі зі 

змінами) з метою реалізації чинних вимог законодавства про вищу освіту 

(http://idgu.edu.ua/public-information) (протоколи №9 від 31.05.2022р.; №7 від 

24.03.2022р.; №3 від 30.11.2022р.; №4 від 22.12.2022 р.; № 8 від 19.05.2022 р.); 

питання про схвалення освітніх й освітньо-наукових програм на 2022-2023 н.р. 

(протокол № 8 від 19.05.2022 р.); про роль бібліотеки у формуванні інформаційної 

культури учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану (протоколи  №7 

від 24.03.2022 р., № 8 від 19.05.2022 р.); про хід акредитації освітньо-професійних 

програм у поточному навчальному році (протокол № 3 від 30.11.2022 р.); про 

результати виконання стратегії розвитку ІДГУ щодо вдосконалення творчих 

зв’язків зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм у контексті результатів 

моніторингу працевлаштування випускників за фахом (протокол № 3 від 

30.11.2022 р.); про вдосконалення системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в ІДГУ (протокол № 4 від 22.12.2022 р.); звіт про 

http://idgu.edu.ua/public-information
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реалізацію стратегії розвитку ІДГУ (протокол №4 від 22.12.2022р.); 2) з наукової 

роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів: затверджено теми 

дисертаційних досліджень аспірантів (протоколи № 3 від 30.11.2022 р. та № 4 від 

22.12.2022 р.); обговорено питання про форми і результати підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (протокол № 3 від 

30.11.2022 р.); затверджено склад разових учених рад для захисту кандидатських 

дисертацій зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки І.В. Перегняка 

(протокол № 9 від 31.05.2022р.), О. В. Дімоглової (протокол № 3 від 30.11.2022 р.) 

здійснено аналіз стану підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації через докторантуру та аспірантуру тощо; 3) з питань про 

інформаційне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу: 

проаналізовано стан благоустрою гуртожитків (протокол № 8 від 19.05.2022 р.); 

обговорено забезпечення життєдіяльності університету, створення безпечних умов 

праці, навчання та проживання в гуртожитках для учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану (протокол № 1 від 30.08.2022 р.) та ін.; 4) з організаційно-

виховної роботи: заслухано інформацію щодо профорієнтаційної роботи 

(протокол № 9 від 31.05.2022 р.); обговорено питання про конструктивні 

ініціативи студентських рад факультетів і перспективні шляхи подальшого 

розвитку студентського самоврядування в ІДГУ (протокол № 3 від 30.11.2022 р.); 

розглянуто особливості розвитку культури волонтерства, лідерства і 

корпоративності в ІДГУ (протокол № 4 від 22.12.2022 р.). 

На засіданнях ученої ради упродовж звітного року обговорювалися й інші 

важливі питання, зокрема, про результати роботи приймальної комісії, атестацію 

наукових працівників, виконання інструктивних положень щодо організації 

освітнього процесу; давалася оцінка науково-педагогічній діяльності структурних 

підрозділів, приймалися ували щодо кандидатур для присвоєння вчених звань 

тощо. Положення, затверджені вченою радою, розміщено на сайті ІДГУ у 
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відкритому доступі (http://idgu.edu.ua/public-information). 

Для розв’язання поточних питань в ІДГУ працює один із дорадчих органів – 

ректорат, засідання якого відбуваються щотижня. Там розглядаються питання про 

хід заліково-екзаменаційних сесій, стан студентських гуртожитків, питання про 

підготовку і проведення підсумкових атестаційних екзаменів, про виконання 

навчальних планів, індивідуального навантаження викладачів, про роботу 

комп’ютерних класів, про перспективи працевлаштування студентів-випускників. 

Щорічно розробляється план роботи: орієнтований перелік питань, які 

виносяться на обговорення вченої ради університету та навчально-методичної 

ради, плани роботи факультетів і кафедр. Це забезпечує системність роботи вишу, 

зосереджує увагу і зусилля усіх підрозділів на розв’язанні сучасних завдань його 

розбудови. 

На виконання Положення про раду з якості вищої освіти (протокол вченої 

ради ІДГУ від 31.10.19 р. № 2) рада з якості спрямована на якомога кращу 

реалізацію місії університету та виконання завдань, передбачених стратегією 

розвитку, безперервний розвиток і вдосконалення культури якості в освітньому 

середовищі. В ІДГУ склалася певна практика підготовки і прийняття рішень, 

видання розпоряджень та наказів. Основою цієї роботи є виконання урядових 

постанов про розвиток вищої освіти, накази та розпорядження Міністерства освіти 

і науки України. Переважна більшість рішень та наказів виконується згідно з 

рекомендаціями науково-методичної ради, спеціальних комісій, створених для 

підготовки і висвітлення питань на раді університету. Проєкти рішень і наказів з 

оперативних питань готуються відповідними структурними підрозділами та їх 

керівниками.  

Контроль за виконанням прийнятих рішень і наказів здійснює ректор, 

декани, завідувачі кафедр, керівники інших структурних підрозділів. 

Аналіз протоколів засідань ради університету, рад факультетів, кафедр, 

http://idgu.edu.ua/public-information
http://idgu.edu.ua/quality-of-education
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наказів по університету, розпоряджень деканів, керівників інших підрозділів 

дозволяє зробити висновок, що контроль за прийнятими рішеннями здійснюється 

своєчасно, характеризується достатньою дієвістю. 

Згідно з умовами контракту між ректором ІДГУ і МОН України в 

університеті запроваджено систему ключових показників ефективності для 

заступників керівника закладу вищої освіти та очільників структурних підрозділів 

(про що видано наказ по ІДГУ № 122 від 27.08.2021 р.). 

Комплексна  автоматизація  управління університетом здійснюється за 

рахунок подальшого впровадження АС ВНЗ «Деканат». Серед його компонентів: 

«Веб-Розклад», що дозволяє вбудовувати розклад з АС «Деканат» на власні веб-

сторінки, «Електронний кабінет студента», призначений спростити процеси, що 

напряму пов’язані зі студентами, їх навантаженням та успішністю. Крім того, на 

факультеті управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

автоматизовано збір даних до рейтингу студентів (додаткові бали); видача довідок 

викладачам про наповнення курсу в LMS Moodle. Також в університеті функціонує 

корпоративний акаунт Google Workspace for Education. Електронний документообіг 

упроваджено в тестовому режимі.  

Зазначені управлінські заходи сприяють виконанню Концепції розвитку 

закладу, його розбудові як освітнього, наукового, культурного центру Українського 

Придунав’я; створенню сучасної інформаційної мережі ІДГУ тощо. 

 

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА 

СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ 

В ІДГУ функціонує Центр навчальних та інформаційних технологій, який 

налічує 3 лабораторії: апаратного та мережного забезпечення, програмного 

забезпечення навчального та адміністративного управління та лабораторія 

інноваційних технологій. 
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Нині університет має 11 комп’ютерних класів, загальна кількість ПК – 484 (з 

них близько 70 – нового типу). Всі навчальні комп’ютери мають доступ до мережі 

Internet. Для керування локальною мережею упроваджено систему динамічної 

маршрутизації, резервування доступу до мережі Internet. Сервер DHCP 

сконфігуровано для автоматичного роздавання ІР-адрес та автоматичного 

налаштування мережного з’єднання, сервер (FireWall, NAT) для безпечної роботи 

в мережі Інтернет, шлюз з підтримкою UPnP для більш прозорого та стабільного 

доступу до мережі Internet. У навчальному та науковому процесах застосовується 

ліцензоване (ОC Windows) та безкоштовне програмне забезпечення (OC Linux, 

LibreOffice), а також альтернативне безкоштовне прикладне та сервісне програмне 

забезпечення.  

У 2022 р. модернізовано діючі та додано нові точки доступу за технологією 

«безшовного» WiFi-з’єднання. Також продовжується впровадження у навчальний 

процес сучасних технічних (інтерактивних) засобів навчання. 

Університет продовжує роботу в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. Вся статистична інформація щодо підсумків вступної кампанії, 

форми 2-3НК, руху студентів денної та заочної форм, подання електронного 

запису на розгляд ліцензійних (акредитаційних) справ університету в МОН 

України вчасно оброблена та направлена до ЄДЕБО. Університет щорічно 

здійснює формування в ЄДЕБО правил прийому, пропозицій для вступу та 

занесення даних про квоти цільового прийому. Також до ЄДЕБО подано в 

повному, достовірному та актуальному стані інформацію про основні дані 

університету, копії документів, структуру навчального закладу, матеріально-

технічну базу, ліцензії, сертифікати акредитації навчального закладу, сертифікати 

акредитації напрямів підготовки / спеціальностей та ліцензійні обсяги за 

напрямами, спеціальностями. 
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Університет має власний сайт (idgu.edu.ua), а також бібліотечний сайт 

(lib.idgu.edu.ua), сайт випускників (alumni.idgu.edu.ua), сайт Центру неперервної 

освіти (cno.idgu.edu.ua) та ін. Ведеться систематична робота щодо оновлення 

інформації на сайті, створення електронної бази нормативних документів (ліцензії, 

сертифікати, експертні висновки, положення), а також зі створення й 

інформаційного наповнення сторінок різних підрозділів та факультетів 

університету (структура, опис, склад кафедр, напрями наукових досліджень, 

контактна інформація, фотогалереї). У 2022 р. були створені сайти (піддомени) 

для багатьох кафедр університету. Підтримуються сторінки: з академічної 

доброчесності; з інформацією по вибірковим дисциплінам; з інформаційними 

пакетами ECTS; а також сторінка з педагогічної практики (опублікована 

інформація щодо баз практики, звітної документації студентів та керівників 

практик, програм практик, фото- та відеозвіти студентів, а також графік 

проведення практик). В новинах сайту регулярно освітлюються актуальні події, 

тренінги, зустрічі, конференції університету. Була впроваджена адаптивність 

сайту до мобільних пристроїв, функціонує англомовна версія. Система 

дистанційного навчання MOODLE, яка працює на власному сервері, у 2022 р. була 

модернізована та перенесена на сучасну платформу. Також встановлено на власну 

платформу модуль дисциплін вільного вибору, та інтегровано у систему АСК 

ВНЗ. Забезпечено потужну підтримку навчання та форм контролю в умовах 

воєнного стану. 

 

РОЗДІЛ 8. ФІНАНСОВИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет є державним вищим 

навчальним закладом, який здійснює діяльність за наступними бюджетними 

програмами: 
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1) 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівня 

акредитації»;  

2) 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам»; 

3) 2201040 «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності 

вищих навчальних закладів»; 

4) 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і 

техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів»; 

5) 2201700 «Надання компенсації закладам, підприємствам, установам та 

організаціям державної форми власності, у приміщеннях яких в умовах воєнного 

стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи». 

Джерелами надходження коштів до ІДГУ є: державні видатки на підготовку 

спеціалістів згідно з контрольними цифрами прийому; підвищення кваліфікації, 

державне фінансування цільових освітніх програм; плата за надання освітніх 

послуг, доходи від господарської діяльності; платежі за оренду площ і ресурсів 

університету; грантів тощо. 

Фінансування видатків університету здійснюється за рахунок асигнувань із 

загального та спеціального фондів державного бюджету. 

Кошти до загального фонду бюджету надходять у вигляді асигнувань із 

державного бюджету України, а кошти до спеціального фонду бюджету, власні 

надходження – за рахунок платних послуг, що надаються університетом 

відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними 

навчальними закладами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 р. № 796 (зі змінами та доповненнями). 

У звітному році фінансовий стан університету, не зважаючи на економічну 

кризу та складну демографічну ситуацію, значно не погіршився. Університет 

виконував всі свої зобов'язання та продовжує розвиватися. 
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Так, у 2022 р. з державного бюджету виділено фінансове забезпечення 

(загальний фонд) в обсязі 47128, 153 тис. грн (у порівнянні з 2021 р. збільшення до 

5 %), з яких 35027,79 тис. грн на виплату зарплати та 6497,2 тис. грн – стипендії. 

На всі інші витрати із забезпечення життєдіяльності університету фінансування 

складає 5603,16 тис. грн, з яких – 2349,59 тис. грн на оплату комунальних послуг, 

2170,45 тис. грн – на харчування та матеріальне забезпечення студентів-сиріт; 

1083,12 тис. грн – придбання матеріалів та поточний ремонт. 

Основним джерелом спеціального фонду, яке забезпечує суттєву підтримку 

фінансової стабільності в обмежених можливостях бюджетних коштів, є, 

безумовно, платне навчання. Господарський комплекс фінансується за рахунок 

цих коштів. 

Кошти спеціального фонду дають відчутну підтримку університету. 

Протягом року за ці кошти університет мав можливість здійснювати оплату за 

використану електроенергію, тепло, воду, побутові послуги та інші обов’язкові 

витрати для утримання навчальних корпусів, студентських гуртожитків, та 

витрати для забезпечення навчального процесу університету. 

Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів у 2022 р. складає 

17551,52 тис. грн (що на 10% більше в порівнянні з 2021 р.), у т.ч. кошти, отримані 

за: 

- навчання – 14343,36 тис. грн; 

- оренду приміщень і майна – 15,44 тис. грн; 

- додаткової (господарської) діяльності – 3192,72 тис. грн. 

Загальна частина надходжень за спеціальним фондом у 2022 р. спрямована 

на виплату заробітної плати (84,1%). На оплату комунальних послуг витрачено 

1136,11 тис. грн, на розвиток та утримання матеріально-технічної бази 

університету витрачено 1549,82 тис. грн. 
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Упродовж звітного 2022 р. складовою структури надходжень спеціального 

фонду університету був наступний міжнародний грант, реалізацію якого було 

розпочато ще в 2021 р.: від Європейського Союзу в межах Спільної Операційної 

Програми «Румунія Україна 2014-2020», за номером 2SOFT/1.1/128, на підставі 

Угоди про фінансування спільної операційної програми «Румунія Україна 2014-

2020» між Урядом України та Європейським Союзом, представленим 

Європейською Комісією, відповідно до Грантового контракту № 25843 від 

27.02.2020 р. між Міністерством громадських робіт, розвитку та управління та 

Молодіжною громадською організацією «Нове покоління Європи» було надання 

гранту для виконання Проєкту «CBC-DEBUS – Інноваційний розвиток 

підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному 

регіоні». Загальна сума використаних коштів по проєкту – 1045,60 тис. грн, у тому 

числі придбання інтерактивної дошки на суму 418,58 тис. грн. Цей проєкт 

зареєстрований у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 

Власні надходження, отримані від надання платних послуг, використані за 

цільовим призначенням відповідно до кошторису, затвердженого в установленому 

порядку. 

Кошторис доходів і видатків університету по загальному фонду Державного 

бюджету виконаний у повному обсязі за показниками, доведеними Міністерством 

освіти і науки України. Кошторис доходів і видатків університету по спеціальному 

фонду виконаний на 82,0%. 

В університеті заробітна плата нараховується і виплачується в повному 

обсязі та своєчасно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. 

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери» та штатного розпису університету, який затверджено 
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Міністерством освіти і науки України. Заборгованість станом на 01.01.2023 р. з 

виплати заробітної плати відсутня. 

Усі податки та збори нараховуються в повному обсязі та перераховуються 

на відповідні державні рахунки, рахунки органів Пенсійного фонду та державних 

соціальних фондів у встановлені терміни. У 2022 р. Ізмаїльським державним 

гуманітарним університетом сплачено податків на загальну суму 8440,7 тис. грн. 

Видатки університету на оплату комунальних послуг здійснюються 

відповідно до бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі університету, та 

потреби в обсягах споживання. У навчальних корпусах та гуртожитках 

університету створено комфортні умови навчання студентів та роботи 

співробітників протягом усього опалювального періоду навчального року та 

проживання в умовах воєнного стану у гуртожитках на безоплатній основі 

тимчасово переміщених осіб. Заборгованість станом на 31.12.2022 р. з оплати 

комунальних послуг та послуг з енергопостачання відсутня. 

Враховуючи вищезазначене, необхідно зауважити, що одним із основних 

завдань діяльності ІДГУ є пошук альтернативних джерел залучення коштів. Це 

дасть можливість забезпечити ефективне функціонування університету.  

Фінансово-економічний стан Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету у 2022 р. варто характеризувати як складний, але стабільний. 

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Матеріально-технічна база Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету включає в себе комплекс навчальних, матеріальних і технічних 

засобів та обладнаних навчальних об'єктів, призначених для забезпечення 

підготовки здобувачів освіти (аспірантів, докторантів, слухачів, студентів, 

іноземних громадян), які навчаються відповідно до контрактів, угод та програм 

підготовки (перепідготовки) фахівців за визначеним переліком спеціальностей та 
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спеціалізацій підготовки фахівців відповідно до навчальних планів та освітніх 

програм, а також для підготовки науково-педагогічних кадрів та проведення 

наукових досліджень університету. 

До комплексу об’єктів нерухомості входять: 

- навчальний корпус №1, загальною площею 6412м
2 

, в тому числі навчальна площа 

– 2002 м
2 
; 

- навчальний корпус №2, загальною площею 1917м
2
, в тому числі навчальна площа 

– 1096 м
2
; 

- навчальний корпус №3, загальною площею 5801м
2
, в тому числі навчальна площа 

– 3275м
2
; 

-  
гуртожиток №1, загальною площею 6708м

2
, в тому числі житлова площа – 3351 м

2
 

, навчальна площа – 800м
2
; 

- гуртожиток № 2, загальною площею 4634 м
2
 , в тому числі житлова площа – 2298 

м
2
 , навчальна площа – 187 м

2
 

У будівлях навчальних корпусів розташовані всі необхідні приміщення для 

організації навчального процесу. Будівлі оснащені інженерними комунікаціями: 

системою електропостачання, централізованого водопостачання, водовідведення, 

опалення, інтернет-мережею. Будівлі знаходяться в задовільному технічному 

стані. З метою виявлення недоліків технічна комісія двічі на рік проводить 

обстеження технічного стану будівель та складає відповідні акти обстежень, за 

якими відбувається планування поточних та капітальних ремонтів.  

Площа навчальних корпусів складає 14130 кв. м, що відповідає 

технологічним вимогам щодо забезпечення започаткування та провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою (постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р.) та є достатньою для 

створення належних умов навчання. 
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Навчальні приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам, 

правилам пожежної безпеки, державним будівельним нормам. Аудиторні, 

лабораторні та службові приміщення університету мають обсяг повітря та рівень 

освітлюваності, що відповідають встановленим нормам ДБН В.2.2-3-97 «Будинки 

та споруди навчальних закладів», затвердженим Наказом Держкоммістобудування 

України № 117 від 27.06.1996 р. 

У навчальних корпусах і гуртожитках цілодобово діє охорона, у 

приміщеннях, де зберігаються матеріальні цінності, ведеться відеоспостереження. 

Одним із напрямів адміністративно-господарської діяльності ІДГУ є 

створення та покращення матеріально-технічної бази для освітнього процесу, 

наукових досліджень, інших видів діяльності, забезпечення безперебійної 

експлуатації систем водо- та електропостачання, утримання навчальних і 

житлових площ, територій у належному стані, проведення капітальних, поточних 

та профілактичних планових ремонтів інженерних мереж, будівель, споруд, 

територій Університету. 

В ІДГУ функціонує експлуатаційно-технічний відділ, метою якого є 

виконання комплексу заходів, спрямованих на здійснення нормальної експлуатації 

будівель, споруд та інженерно-технічних мереж, запобігання передчасному їх 

зношенню, здійснення господарського та технічного забезпечення діяльності 

підрозділів університету, забезпечення належного пожежного та санітарно-

технічного стану його будівель та споруд. 

Першочерговими завданнями експлуатаційно-технічного відділу стали 

розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази університету; здійснення 

господарського та технічного обслуговування будівель і споруд; здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на забезпечення норм безпеки життєдіяльності 

здобувачів освіти, охорони праці та пожежної безпеки працівників закладу; 

здійснення технічного нагляду за об'єктами матеріально-технічної бази, вчасне 
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проведення їх ремонтів з метою збереження від руйнування, підтримання в 

належному експлуатаційному стані; вирішення питань матеріального забезпечення 

освітнього та наукового процесів, широкого впровадження енергозберігаючих 

технологій. 

Постійно проводяться роботи, спрямовані на забезпечення належного 

санітарно-технічного стану всіх приміщень та території закладу. Є 

систематичними профілактично-дезінфекційні заходи у приміщеннях навчальних 

корпусів і гуртожитків. 

У зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією в країні на початку 

2022 р., відповідно до Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року, Постанов 

головного санітарного лікаря № 42 від 30.07.2020 р., № 50 від 22.08.2020 р. «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» були проведені 

наступні заходи: дообладнано ізолятор для хворих на КОВІД та виконано 

капітальний ремонт коридору у гуртожитку № 2; створені необхідні умови для 

дотримання працівниками та здобувачами освіти правил особистої гігієни; 

придбані необхідні засоби та обладнання для протиепідемічних заходів в ІДГУ: 

дезінфекційні, в тому числі антисептичні засоби для обробки рук, засоби 

особистої гігієни та індивідуального захисту тощо; проведені інструктажі в 

структурних підрозділах для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції, дотримання правил респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів; на вході до навчальних корпусів та гуртожитків 

організовано місця для обробки рук антисептичними засобами і розміщено 

інформаційні матеріали щодо захворювання на коронавірусну хворобу; 

забезпечено регулярне очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних 

ручок, столів, місць сидіння, перил, тощо). 
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З початком уведенням воєнного стану в Україні силами наших працівників 

виконано ряд заходів щодо захисту університетської громади від небезпечних 

факторів, збереження матеріальних цінностей і майна університету. Були 

перенесені та збережені всі цінні документи, проведені позапланові інструктажі з 

працівниками і здобувачами ІДГУ та всі запобіжні заходи. За зверненням районної 

військової адміністрації навчальний корпус № 2 було передано для потреб ТРО, 

ЗСУ. У навчальному корпусі №1 відремонтовано сирену для оповіщення 

населення про повітряну тривогу, налагоджений зв’язок з міським військовим 

штабом. Підвальні приміщення у навчальних корпусах №1, 3, у гуртожитках № 1, 

2 обладнані під сховища: всі приміщення очищені від зайвих речей, у них 

виконано ремонт систем освітлення, зроблено косметичні ремонти стін, стель. 

Сховища укомплектовано генераторами (2 шт), медичними аптечками, ліхтарями, 

засобами гігієни, запасом харчів, запасом питної та технічної води, шанцевим 

інструментом, біотуалетами, необхідними меблями: ліжками, стільцями, столами, 

тумбочками. 

З 03.03.2022 р. ректорат ІДГУ надав тимчасовий прихисток 560 внутрішньо 

переміщеним особам. Частина з них транзитом виїхала за кордон, 65 осіб й донині 

живуть у гуртожитках №1, №2.  

З метою поліпшення побутових умов внутрішньо переміщених осіб, 

мешканців гуртожитків у воєнний час ректором ІДГУ була проведена значна 

робота щодо залучення коштів благодійних фондів і волонтерів. Придбані пральні 

і сушильні машини, електричні плити, морозильні камери, холодильники, 

мікрохвильові печі, мультиварки, праски, прасувальні дошки, м’який інвентар, 

посуд. Силами ГО «10 квітня» на rанку гуртожитку №1 встановлено підйомник 

для МГН, проведено благоустрій частини пішохідної доріжки до підйомника з 

укладанням тротуарної плитки, виконаний капітальний ремонт блоків 412, 513, а 

саме: заміна віконних та дверних блоків, заміна електропроводки, влаштування 



 
 
 

135 
 

санітарних вузлів з повною комплектацією їх бойлерами, душовими піддонами, 

санітарними приладами та водорозбірною арматурою. Аудиторію 100а обладнано 

мультимедійною технікою, проведено заміну дверного балконного і віконних 

блоків, вхідних дверей. Кімнати з поліпшеними умовами проживання повністю 

обладнано меблями та м’яким інвентарем. 

З травня 2022 р. у гуртожитку № 2 на 4 та 5 поверхах через низький тиск у 

мережі водопроводу мешканці не мали змоги користуватись послугами 

водопостачання та водовідведення. Проблему було вирішено і завдяки 

спонсорській допомозі через підвали гуртожитків № 1, № 2 прокладено новий 

магістральний водогін з використанням сучасних полімерних труб. 

Упродовж звітного 2022 р. було виконано значний обсяг ремонтних і 

будівельних робіт у навчальному корпусі № 1, гуртожитках № 1 та № 2. 

Зокрема, у навчальному корпусі №1 виконано: 

1) поточний ремонт приміщення аудиторії № 102, а саме: шпаклювання та 

фарбування стелі, шпаклювання віконних і дверних відкосів, ремонт та 

фарбування стін; 

2) ремонт і облицювання пластиковим сайдингом дверних блоків аудиторій 306, 307, 

308, 309, 401, 402, 403,405,406А, 406Б, 407, 514, 510А, 510Б; 

3) ремонт дверного блоку з заміною дверного полотна кабінету 404; 

4) поточний ремонт конференцзали, а саме: демонтаж і встановлення нових 

радіаторів, ремонт освітлення із заміною світильників на енергоекономні, ремонт і 

фарбування стін, віконних відкосів, стелі; 

5) поточний ремонт приміщень центру розвитку «Равлик», а саме: ремонт 

освітлення, влаштування підвісної стелі з мінераловатних плит, облаштування 

підлоги з плитки та встановлення плінтусів, ремонт і облицювання стін, 

фарбування віконних відкосів; 

6) капітальний ремонт ґанку на бічному фасаді корпусу, бетонування ганку та сходів; 
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7) демонтаж аварійних плит перекриття на ґанку центрального входу в будівлю 

корпусу та облаштування монолітних залізобетонних сходів; 

8) демонтаж дерев’яних конструкцій центрального входу, заміна їх на 

металопластикові, монтаж двох вхідних дверних блоків; 

9) установлення нових енергозберігаючих світильників у відділі кадрів; 

у музичному корпусі (гуртожиток № 1) виконано: 

10) поточний ремонт приміщення аудиторії № 101, а саме: облаштування стелі з 

листів ГКЛ на металевому каркасі, ремонт освітлення, шпаклювання та 

фарбування стелі, ремонт, шпаклювання та фарбування стін, віконних відкосів; 

11) поточний ремонт аудиторії № 102, зокрема: шпаклювання та фарбування стелі, 

ремонт, шпаклювання та фарбування стін, віконних відкосів;  

12) установку 4 металопластикових балконних дверних блоків, 14 

металопластикових віконних блоків; 

13) очищення та фарбування водостічних труб на фасаді; 

14) фарбування малих архітектурних форм на території студентського містечка та 

навчального корпусу; 

15) озеленення території студентського містечка і навчальних корпусів № 1, № 3. 

З метою оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази університету 

придбані наступні засоби та матеріали: 

- будівельні матеріали на суму 384243,62 грн; 

- електричні деталі, кабелі, арматура на суму 48029,50 грн.; 

- електропобутова техніка на суму 16600 грн; 

- труби, фітинги, фасонні частини для каналізації на суму 21099,17 грн.; 

- санітарні прилади на суму 22000 грн.; 

- вікна, двері  пластикові на суму 499 999грн; 

- замки, дверні ручки на суму 3750 грн. 
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Сума коштів, виділених на проведення капітального ремонту, складає 

499 999,0 грн. 

На виконання Програми МОН України з енергозбереження і контролю за 

раціональним споживанням енергоресурсів установами освіти, університетської 

програми з енергозбереження проведено ряд заходів із зменшення витрат паливно-

енергетичних ресурсів на об’єктах Університету, 

Основні заходи з енергозбереження зменшення витрат паливно-

енергетичних ресурсів на об’єктах Університету: 

- поступове запровадження системи енергоменеджменту в ІДГУ; 

- щоденний контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів; 

- щотижневі рейди з метою встановлення фактів нераціонального 

використання енергоносіїв; 

- поступова заміна дерев’яних віконних та дверних блоків на 

металопластикові; 

- герметизація вводів, отворів, віконних та дверних блоків у підвальних 

приміщеннях; 

- своєчасне скління дерев’яних віконних та дверних блоків; 

- ремонт теплової ізоляції трубопроводів опалення; 

- своєчасний ремонт покрівель на будівлях, утеплення горищних 

перекриттів; 

- підготовка систем опалення до опалювального періоду, їх ревізія, 

промивання та випробовування; 

- контроль за роботою системи електропостачання будівель; 

- підготовка системи електропостачання до опалювального періоду. 

В ІДГУ проводиться значна робота щодо виконання вимог Законів України 

«Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Цивільного кодексу». Одним із 

важливих напрямків такої роботи є проведення протипожежних та 
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профілактичних заходів щодо безпеки людей у разі виникнення надзвичайної 

ситуації, а саме: 

- усі будівлі ІДГУ забезпечені первинними засобами пожежогасіння 

вогнегасниками типу П, В; 

- систематично проводиться обслуговування вогнегасників, пожежних кранів;  

- систематично проводиться навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки 

з усіма категоріями працівників із занесенням у відповідні журнали та протоколи; 

- систематично проходять тренінги з термінової евакуації людей на випадок 

надзвичайної ситуації та користування засобами протипожежного захисту; 

- щорічно проводяться медичні огляди певних категорій працівників;  

- працівники забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту. 

За звітний період нашим закладом виконано наступні заходи з пожежної та 

техногенної безпеки: приміщення доукомплектовані вогнегасниками згідно з 

типовими нормами; приміщення та територія дообладнані відповідними знаками 

безпеки; ректор та посадові особи пройшли навчання з пожежної безпеки. 

 

РОЗДІЛ 10. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Упродовж 2022 р. адміністрація університету разом із профспілкою дбала 

про посилення соціального-економічного захисту працівників та підтримку осіб, 

які навчаються в університеті. Головним чинником цієї діяльності був 

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

Виконання умов Колективного договору: 

1. Адміністрація університету дотримується виконання обов’язків, 

прийнятих у колективному договорі.  
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2. Своєчасно встановлюється та затверджується в МОН України штатний 

розпис з урахуванням змін окладів, індексацій заробітної плати. 

3. Встановлено доплати за несприятливі умови праці, суміщення посад, 

збільшення обсягів виконуваних робіт. 

5. Розмір оплати за проживання в гуртожитку співробітниками не перевищує 

розміру квартплати та плати за комунальні послуги за державними тарифами. 

6. Встановлено 100% виплати оздоровчих при виході у чергову відпустку 

педагогічних, науково-педагогічних працівників університету і бібліотекарів. 

7. Проводиться доплата за вчені звання та наукові ступені коштами 

університету в розмірі: професор − 33% від посадового окладу;  доктор наук − 

25%; доцент − 25%; кандидат наук − 15%. 

8. На конференції трудового колективу прийняті «Правила внутрішнього 

розпорядку Ізмаїльського державного гуманітарного університету», систематично 

проводяться інструктажі з охорони праці й техніки безпеки, виробничої санітарії 

та гігієни, протипожежної безпеки.  

9. Зарахування на роботу науково-педагогічних працівників університету 

проводяться за трудовими договорами, контрактами та на конкурсній основі. 

10. Тривалість робочого часу в університеті відповідно до законодавства не 

перевищує 40 годин на тиждень.  

13. Відповідно до колективного договору надається додаткова оплачувана 

відпустка за ненормований робочий день (7 календарних днів).   

14. Додатком до колективного договору передбачено нормативне 

забезпечення щодо охорони праці, яке постійно контролюється профспілкою 

університету та управлінням праці і соціального захисту міської ради.  

15. Адміністрацією організовується періодичне безкоштовне проходження 

медогляду працівниками університету. 
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19. Для вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до 

сучасних вимог розвитку освіти, документів МОН України здійснено підключення 

швидкісного Інтернету до гуртожитків, оновлено комп’ютерну техніку, 

мультимедійне та програмне забезпечення.  

20. Для забезпечення сприятливих, безпечних умов праці, попередження 

крадіжок майна університету, співробітників і студентів проводиться робота з 

удосконалення системи пропускного режиму в навчальних корпусах, гуртожитках.  

21. Профкому та органам студентського самоврядування надана можливість 

включати своїх представників до стипендіальних комісій та комісій, на яких 

розглядаються (вирішуються) студентські питання. 

Тож, Колективний договір між адміністрацією університету та профспілкою 

працівників і студентів ІДГУ за 2022 р. виконано. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності є організація оздоровлення та 

відпочинку працівників та осіб, які навчаються. Питання організації відпочинку та 

оздоровлення працівників університету та членів їх сімей є невід’ємною 

складовою роботи. Майже 4 роки в ІДГУ діє Програма оздоровлення та 

відпочинку членів профспілки та їх сімей. Так, у 2021 р. оздоровлено 4 працівники 

університету («Клінічний санаторій ім. Пирогова» та «Клінічний санаторій ім. 

Горького» м. Одеса; санаторій «Моршинський» м. Моршин), 2022 р. в 

«Клінічному санаторії ім. Пирогова» м. Одеси та пансіонаті «Пролісок» 

м. Трускавця оздоровлено 2 працівники університету. Профспілковий комітет 

здійснює доплату за путівки у розмірі 50% вартості. 

 

РОЗДІЛ 11. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 
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        З метою упередження корупційних проявів в ІДГУ систематично 

здійснюється профілактично-роз’яснювальна робота з працівниками та 

здобувачами вищої освіти університету, спрямована на формування сталого 

усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів 

правопорушень відповідно до планів заходів 2022 р., спрямованих на запобігання, 

виявлення та протидії в ІДГУ. 

За звітний період не надходило звернень та скарг щодо причетності 

працівників ІДГУ до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, у зв’язку з чим відповідні перевірки не проводились. Відсутні 

випадки притягнення до відповідальності осіб, які працюють в університеті, за 

вчинення корупційних правопорушень, а також правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; від правоохоронних органів до Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету не надходило інформації про вчинення 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, особами, які працюють в університеті. 

Уповноважений з антикорупційної діяльності ІДГУ (доц. І.І. Бойчев) у січні 

2022 р. успішно пройшов тренінг ТоТ для антикорупційних уповноважених ЗВО з 

налагодженням ефективної взаємодії зі студентами, що відбувався в межах 

проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх 

подолання» (сертифікат № 22/2022), у черні 2022 р., успішно пройшов 

спеціалізований тренінг для антикорупційних уповноважених «Робота 

уповноваженого під час вступної кампанії 2022 р.» (сертифікат № 2022 - 0033). 

22 червня 2022 р. затверджено «Порядок роботи уповноваженої особи 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету з питань запобігання та 

виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 р.». 

22 грудня 2022 р. затверджено «План заходів, спрямованих на запобігання, 

виявлення та протидії корупції в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті на 2023 р.». 
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Питання щодо протидії корупції знаходяться на контролі керівництва ІДГУ 

та заслуховуються на ректоратах, учених радах університету, вчених радах 

факультетів та засіданнях студентського самоврядування.  

 

 

 

ПІСЛЯСЛОВО 

З урахуванням усього викладеного у цьому звіті першочерговими 

завданнями подальшого розвитку університету вважаю: 

1. Створення бази для успішної післявоєнної розбудови освітянської галузі в 

Українському Придунав’ї через збереження автономії закладу вищої освіти, 

збільшення іміджевих показників високої якості надання університетом освітніх 

послуг вітчизняним і іноземним здобувачами вищої освіти, впровадження 

сучасних інформаційно-маркетингових технологій заохочення молоді до 

навчання, вдосконалення методології освітнього процесу за рахунок втілення 

новітніх форм змішаного (гібридного) навчання, розширення спектру освітніх 

програм реалізації ефективного їх моніторингу та збільшення навчальних 

аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнанням. 

2. Поглиблення інтернаціоналізації університету через збільшення частки 

викладачів, які мають сертифікати про рівень володіння іноземною (англійською) 

мовою на рівні В2 і вище, розробку англомовних програм для іноземних 

здобувачів освіти, збільшення частки штатних науково-педагогічних та наукових 

працівників (не менше 3% станом на 31 серпня 2023 р.), що беруть участь у 

міжнародних програмах мобільності, культурного обміну (тривалістю не менш 

одного місяця на календарний рік). 

3. Збереження і поступове збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних 

здобувачів вищої освіти за рахунок розвитку матеріальної бази, подальшої 
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цифровізації всіх напрямків діяльності університету, повноцінної реалізації 

компетентнісного і студентоцентрованого підходів, створення атмосфери 

мотиваційної підтримки особистісно-професійного зростання та збагачення 

потенціалу конкурентоздатності в умовах сучасної ринкової економіки. 

4. Формування дієвого кадрового резерву університетської громади через 

активізацію форм студентського самоврядування та діяльності Ради молодих 

учених і Центру кар’єрного зростання, подальший розвиток наукових шкіл 

університету та участі професорсько-викладацького спільноти у світовому 

академічному просторі, запровадження моніторингу виконання систем ключових 

показників ефективності викладацької та науково-професійної діяльності у 

контрактах НПП. 

5. Сприяння сталому розвитку ефективної фінансово-господарської 

діяльності, забезпечення наповнення спеціального фонду за рахунок розширення 

сфери надання освітніх послуг, виконання спільних регіональних проєктів із 

селищними громадами, участі у грантових міжнародних програмах, подальшої 

оптимізації підструктур через спрямування комплексної автоматизації управління 

закладом вищої освіти. 

6. Подальший розвиток корпоративної культури учасників освітнього 

процесу, реалізацію їх євроінтеграційних уподобань через активну участь у 

спільних заходах, спрямованих на поглиблення і розширення співдружності 

університетських громад транскордонного регіону Придунав’я. 

7. Особистісно-орієнтоване національно-патріотичне виховання 

студентської молоді та україно-центричність і полікультурність у педагогічному 

наставництві. 

Вважаю, що реалізація окреслених завдань у наступному році забезпечить 

основу платформи якісної підготовки висококваліфікованих фахівців з огляду на 

пріоритетність післявоєнної розбудови нашої країни.  


