




КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

Кафедра математики, інформатики та 
інформаційної діяльності 

(завідувач – канд.  пед. н., доц. Івлієва О.М.)

Кафедра  технологічної, професійної освіти 
та  загальнотехнічних дисциплін (завідувач –

канд. ф.-м. н., доц. Федорова О.В.)

Кафедра управління підприємницькою
та туристичною діяльністю

(завідувач – канд. е. н., доц. Сорока Л.М.) 



Співвідношення різних категорій викладачів 
на факультеті

викладачі
52%

кандидати 
наук
36%

доктори наук
12%





НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

17 березня 2016 р. на
факультеті відбулася
студентська наукова конфе-
ренція «Пріоритети роз-
витку національної еко-
номіки в умовах євроін-
теграції України», ініціа-
тором якої виступила
кафедра управління під-
приємницькою та туристич-
ною діяльністю.

В роботі взяли участь
понад 30 доповідачів. За
результатами конференції
видано збірник наукових
праць.



Захист кандидатських дисертацій 
2015 р.

 Букатова О.М. (13.00.02 – теорія 
та методика навчання, науковий 
керівник – д.пед.н., 

проф. Л.А. Сидорчук)

 Шевченко-Перепьолкіна Р.І. 
(08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності, 
науковий керівник – к.е.н., доц. 
В.А. Карпов)

2016 р. 

 Яковенко О.І. (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти, 
науковий керівник – д.пед.н., 
проф.  Н.С. Журавська)
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ТИЖДЕНЬ ІНФОРМАТИКИ

З 25 по 29 квітня 2016 р.
проходив «Тиждень
інформатики».

Упродовж цього
періоду відбулася низка
тематичних заходів, як-
от:
 «Науковий батл»,
 олімпіада з      
програмування, 
 брейн-ринг з 
інформатики
 турнір з кіберспорту. 



Семінар для бакалаврів, магістрантів

та аспірантів вишу було організовано

кафедрою управління підприємницькою

та туристичною діяльністю ІДГУ.

Для його проведення колектив

кафедри запросив відомого та знаного в

Україні науковця – доктора економічних

наук, професора кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної та інноваційної

діяльності Одеського політехнічного

національного університету В. І.

Захарченка.



«Освітні інновації у внз» 
(науково-практична конференція)

14 травня 2016 р. за

ініціативи кафедри мате-

матики, інформатики та

інформаційної діяльності

відбулася науково-практична

конференція «Освітні інно-

вації у вищих навчальних

закладах».
Модератором конференції

виступила канд. пед. н., доц.

Івлієва О.М.



Презентація наукової розробки в рамках 
міжнародного проекту DAC-Exchange

4-6 жовтня 2016 року в м. Штудгарт за участі
координатора Міністерства економіки та EUSDR
(Європейська Стратегія щодо Дунайського регіону)
магістрант факультету Денис Мангул презентував
проект туристичного туру «Спадщина німецьких
колоністів в українській Бессарабії».



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ 
ФАКУЛЬТЕТУ

2016 р. викладачами факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
було опубліковано 62 наукових праці, з яких:

по кафедрі технологічної, професійної

освіти та загальнотехнічних дисциплін – 24;
по кафедрі математики, інформатики та

інформаційної діяльності – 22;
по кафедрі управління підприємницькою та

туристичною діяльністю – 16.



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ 
ФАКУЛЬТЕТУ



За звітний рік викладачі факультету взяли участь у 
роботі   32 міжнародних, всеукраїнських, регіональних 
науково-практичних конференцій.



Публікації викладачів 

1%

3%

2%

94% монографії

посібники 

методичні 
рекомендації 

статті, тези



Міжнародна студентська науково-практична
конференція «Соціально-економічні та правові

проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення» 

21 листопада 2016 р. на

факультеті відбулася

Міжнародна студентська

конференція «Соціально-

економічні та правові

проблеми розвитку України:

шляхи їх вирішення»



Співорганізаторами науко-
вого заходу виступили про-
відні вищі навчальні заклади
Півдня України: Ізмаїльський
державний гуманітарний
університет, «Придунайська
філія» Міжрегіональної
академії управління персо-
налом, Ізмаїльський інститут
водного транспорту
та університети Молдови
(Кoмратський державний
університет і Кагульський
державний університет ім.
Хашдеу).



Участь студентів факультету в конкурсах 
наукових студентських робіт
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2016 р. на конкурс наукових студентських робіт 
подано 4 дослідження

 Секція «Інформаційні технології» – Рошу Н.М.
(4 курс) «Електронний навчальний посібник»
(науковий керівник – к.пед.н., доц. В.А.
Мізюк);

 Секція «Мистецтвознавство» – Архипова
В.А. (2 курс) «Витоки дизайну сучасного
мистецтва» (науковий керівник – к.тех.н.,
викл. Н.Б. Тірон-Воробйова)

 Секція «Економіка та управління
підприємствами» – Кравченко І.В. (4
курс) «Впровадження інновацій як фактор
підвищення фінансових результатів
господарювання на підприємстві» (науковий
керівник – викл. Т.К. Метіль);
– Калиманова А.С. «Застосування методів
оцінки ризику в процесі прийняття
господарських рішень на вітчизняних
підприємствах», (науковий керівник – к.пед.н.,
викл. О.І. Яковенко)



ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ В ЗБІРКАХ 
НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ІДГУ
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«Теорія і практика впровадження 
компетентнісного підходу» 

24 листопада 2016 р.
кафедра технологічної, профе-
сійної освіти та загальнотех-
нічних дисциплін провела
науково-методичну конферен-
цію «Теорія і практика
впровадження компетентніс-
ного підходу в підготовці вчи-
телів технологій в умовах
євроінтеграційних змін»,
модератором якої виступила
д. філософ. н., професор
Куліненко Л.Б.



Науковий відділ 
Ізмаїльського 
державного 
гуманітарного 
університету 

Ізмаїл - 2016 


