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СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ 
КАТЕГОРІЙ ВИКЛАДАЧІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ 
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професор
и 

14% 
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и наук, 

доценти 
60% 

викладачі 
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 Башли М.І. (07.00.02 – 
всесвітня історія, науковий 
керівник – д.і.н., проф. 
Л.Ф.Циганенко)  

 Кузьміна С.Б. (07.00.02 – 
всесвітня історія, науковий 
керівник – к.і.н., доц. О.А. 
Прігарін) 

 Татарінов І.Є. (07.00.02 – 
всесвітня історія, науковий 
керівник – д.і.н., проф. 
Л.Ф.Циганенко)  
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ – 
2016 



 
Науковці ІДГУ розпочали роботу над 

виконанням державного проекту «Опис і 
картографування межиріччя Дністра і 
Дунаю – нової європейської моделі 
безконфліктної взаємодії різносистемних 
мов і діалектів» (д. філол. н., проф. 
Гриценко П.Ю., д.філол.н., доц. Колесников 
А.О., доц. Циганок І.Б., доц. Гончар Н.М., 
доц. Колесникова Л.В., доц. Делюсто М.С., 
к. філол. н., ст. викл. Кісеолар П.Д., 
магістранти та студенти 3-5 курсів). 







23 лютого 2016 р., з нагоди Міжнародного дня 
рідної мови,  на факультеті відбулася 
студентська науково-практична конференція. 
 



22 лютого  2016 р. на 
факультеті силами викла-
дачів кафедри української 
мови і літератури було 
проведено круглий стіл 
«Українське Придунав’я 
в художніх осяяннях 
митців слова».  

 
 
 
 
 
 
 
25 лютого 2016 р. 

круглий стіл зі студентами-
філологами ІІІ курсу фа-
культету, присвячений 
ювілею української 
поетеси Лесі Українки, 
провели науковці кафедри 
української мови і 
літератури.   

 



25 лютого 2016 р. в конференц-
залі університету для студентів 
історичного відділення І-ІІІ курсів 
була організована незвичайна 
лекція за темою «Формування 
українських збройних сил у 
1917-1918 роках», яку провів голова 
громадської організації «Успіх. 
Розвиток. Заможність. Процвітання» 
Іван Татарінов.  



 
 



25 березня 2016 р. за 
ініціативи кафедри 
української і всесвітньої 
історії та культури на 
факультеті відбулася 
наукова конференція 
«Проблеми становлення 
української державності» 
(до 25-ї річниці 
Незалежності України), за 
результатами якої видано 
збірку наукових статей. 



17 березня 2016 р. на базі ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний 
університет ім. Григорія Сковороди» 
було проведено ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і 
гуманітарних наук.  

ГАННА ГРАДИНАР отримала 
Диплом І ступеня та звання 
переможця у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових 
робіт зі спеціальності «Історичні 
науки».  



Другий тур Всеукраїнсь-
кого конкурсу студентських 
наукових робіт з української 
мови і літератури відбувався 
на базі Житомирського 
державного університету імені 
Івана Франка. ВЕЛЬЧЕВА 
МАРИНА отримала диплом у 
номінації «Теоретична 
значущість наукових 
результатів». 
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         Секція «Педагогічна та вікова 
психологія» – Рошкан Р.С. (3 курс) 
«Проблема професійного вигорання 
педагога в сучасних соціальних умовах» 
(науковий керівник – Л.О. Прокоф’єва); 
     Секція «Історичні науки»  – 
Крюченкова Н.О. (4 курс) «Розвиток 
системи шкільної освіти в Ізмаїльській 
області УРСР (1944-1954 рр.)» (науковий 
керівник – к.і.н., доц. В.В. Дроздов); 
     Кравченко Х.А. (3 курс) «Житлово-
побутовий комплекс українців Придунав’я в 
другій половині ХІХ – першій половині ХХ 
ст.» (науковий керівник – к.і.н., доц. А.В. 
Дізанова);       
              Секція «Філософські науки»  – 
Ушакова Н.С. (4 курс) «Філософський аналіз 
феномена соціальної відповідальності» 
(науковий керівник – к.філос.н., доц. О.В. 
Запорожченко). 



10-13 квітня 2016 р. в Інституті 
української мови НАН України відбулася 
Міжнародна наукова конференція 
«Трансформація діалектного 
континууму і проблеми 
лінгвоекології», присвячена 30-річчю 
Чорнобильської трагедії.  

Ізмаїльський університет представили 
д. філол. н., доц. А. О. Колесников та 
к. філол. н., доц. М. С. Делюсто. 
 
 



13 квітня 2016 р. на факультеті української 
філології та соціальних наук відбулося 
розширене засідання студентської проблемної 
групи «Фольклор у просторі і часі» 
(науковий керівний – доц. Соколова А. В.), 
присвячене вивченню наукової діяльності 
відомого вченого Миколи Мушинки в  царині  
українознавства, який 20 лютого цього року 
відзначив своє 80-ліття. 



З 18 по 22 квітня 2016 р. 
в університеті проходив 
тиждень психології, 
присвячений Міжнародному 
дню психолога.  

Організатором тижневих 
заходів, спрямованих на 
самопізнання і саморозвиток 
усіх учасників освітнього 
процесу, виступила кафедра 
загальної та практичної 
психології. 





У форматі співробітництва для 
читання спецкурсу «Етнографія 
України» студентам спеціальності 
«Історія» факультету української 
філології та соціальних наук 11 і 12 
травня 2016 р. було запрошено 
археолога, етнолога, доктора 
історичних наук, професора, декана 
історичного факультету ОНУ ім. І.І. 
Мечникова Кушніра В. Г.  
 
 



2016 р. викладачами факультету 
української філології та соціальних наук було 
опубліковано 113 наукових праць, з яких:  

 
по кафедрі української мови і літератури – 

49;  
по кафедрі  української і всесвітньої історії 

та культури – 39;  
по кафедрі загальної та практичної 

психології – 25. 
 





ЗА ЗВІТНИЙ РІК ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ 53 МІЖНАРОДНИХ, 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ. 
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НАУКОВІ ЧИТАННЯ, СЕМІНАРИ 
 
 
 
 
 
 
 
15 квітня 2016 р. на 

факультеті відбувся науково-
теоретичний семінар: «Пара-
дигма сучасного мово-
знавства / літературо-
знавства». В роботі взяли 
участь усі викладачі та 
магістранти кафедри 
української мови і літератури; 
всього – 23 учасники. 

 

12 травня 2016 р. в стінах 
ІДГУ відбулися наукові 
читання на тему: «Українсько-
польські відносини в 
контексті суспільно-
політичних, педагогічних та 
культурних процесів 
Центрально-Східної Європи 
(ХІХ – початок ХХІ ст.)». 
 



 
 

19 травня 2016 р. для 
студентів І-ІV курсів спеці-
альності «Практична психо-
логія» та «Соціальна робота» 
відбувся семінар-тренінг на 
тему: «Психологічний 
супровід внутрішньо 
переміщених осіб. Ігрова 
та арт-терапія для дітей і 
підлітків» у рамках проекту 
«Всебічна стабілізаційна 
підтримка постраждалого 
населення  України та ВПО». 



 
27 травня 2016 р. кафедрою 

української мови і літератури було 
підготовлено і проведено Всеукраїн-
ську науково-практичну конференцію 
з міжнародною участю «Сучасна 
українистика: проблеми мови, 
літератури й культури», яка 
дістала високу оцінку в наукових 
колах та засобах масової інформації.  

 Співорганізаторами виступили 
найвищі наукові академічні установи 
держави: Інститут української мови 
НАН України та Інститут літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України. 
 

«Сучасна україністика: проблеми мови, 
літератури й культури» 





 
 

 
 

13-14 жовтня 2016 р. в Ужгородському 
національному університеті відбулася 
Міжнародна наукова конференція «Ареалогія і 
ономастика», в якій разом з представниками 
різних вишів і наукових установ зарубіжжя 
(Польща, Молдова, Хорватія) та України (Львів, 
Суми, Чернівці, Старобільськ, Житомир, Івано-
Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Мукачеве, 
Берегове, Кам’янець-Подільський, Ужгород) 
взяли участь викладачі кафедри української 
мови і літератури ІДГУ – д. філол. н. 
Колесников А. О. та к. філол. н. Делюсто М. С.  



 
 

21 жовтня 2016 р. на фа-
культеті української філології і 
соціальних наук відбувся круг-
лий стіл «Перспективи роз-
витку волонтерського руху у 
сфері психічного здоров’я», 
присвячений Міжнародному дню 
психічного здоров’я.  

Організаторами заходу 
виступили викладачі кафедри 
загальної та практичної психо-
логії нашого університету. 
 



25 жовтня 2016 р. на 
факультеті української філології та 
соціальних наук відбувся перший 
етап Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. У конкурсі взяли участь 
студенти-філологи (В. Титаренко, 
Г. Петрова, І. Усатенко, М. Коваль, 
Л. Титаренко, О. Генова, Г. Пейчева) 
та студенти ІІІ-ІV курсів  
педагогічного факультету. 
 



9 листопада 2016 р. на факультеті 
української філології та соціальних наук 
відбулися традиційні філологічні читання. 
Цьогоріч вони були приурочені 150-річчю від 
дня народження видатного українського 
мовознавця  Є.К. Тимченка.  

Свої доповіді представляли магістранти VI 
курсу (Сівак Т., Хлистова Н.), студенти ІІІ курсу 
(Коваль М., Усатенко І., Кутова А., Лелюк Л.) та 
студенти І курсу (Маслова Г., Плукчі Я., Робота 
О.). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 листопада 2016 р. 

відбувся  історико-літера-
турний полілог «СЛОВО 
на сторожі нації».  

Модераторами науко-
вого дійства стали студенти 
4 курсу та магістранти 
факультету за ініціативи 
проф. Райбедюк Г. Б.  

30 листопада 2016 р. 
пройшли наукові 
студентські читання: «Іван 
Франко як «явлення 
національного 
інтелекту».  

Модераторами 
наукового заходу стали 
професор кафедри україн-
ської мови і літератури 
Райбедюк Г. Б. та 
магістрантка кафедри 
Ганна Терзі. 
 



11 листопада  2016 р.  
в ІДГУ було проведено соці-
ально-психологічний 
тренінг «Толерантність як 
цінність суспільства». 

Організаторами заходу 
виступили викладачі 
кафедри загальної та 
практичної психології доц. 
Мазоха І.С. та  Прокоф’єва 
Л.О.  
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Однією з ланок наукової роботи кафедри 
української мови і літератури є активна й плідна 
діяльність проблемної групи «Парадигма 
сучасного літературознавства» (наукові 
керівники: проф. Райбедюк Г. Б., доц. Томчук 
О. Ф.; члени проблемної групи: Бобогло М. (7 
курс), Вельчева М. (7 курс), Терзі Г. (6 курс), 
Федьорко В. (6 курс), Ільменська О. (4 курс), 
Новікова Т. (4 курс), Петрова Г. (4 курс) та ін.). 

 Метою групи є поглиблене вивчення 
студентами методологічних підстав сучасного 
літературознавства, обговорення нових подій у 
науковому житті, підготовка різного роду наукових 
заходів, ознайомлення з взірцевими працями 
українських та зарубіжних учених. 
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