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2015 р. 
 Лунгу Л.В. (13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти, 
науковий керівник – д.пед.н., 
проф. М.О.Князян) 

2016 р.  
 Сучану А.К. (13.00.04 – 

теорія і методика професійної 
освіти, науковий керівник – 
д.пед.н., проф. Н.В. Кічук) 

2015 2016





18 лютого 2016 р. на 
факультеті відбулася 
Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
розвитку освіти в Україні», 
ініціатором якої виступила 
кафедра загальної 
педагогіки, дошкільної та 
початкової освіти. 



З 20 по 22 квітня 2016 р. в 
Кіровоградському державному педагогічному 
університеті імені Володимира Винниченка 
відбувся другий етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади за спеціальністю 
«Початкова освіта» серед студентів вищих 
навчальних закладів.  

Наш університет представляли студентки 
факультету Якименко Надія – магістрантка 
спеціальності «Початкова освіта» і Стельмах 
Юлія – студентка 5 курсу спеціальності 
«Початкова освіта» зі спеціалізацією 
інформатика (практикуючий учитель 
початкових класів загальноосвітньої школи 
с. Кислиця Ізмаїльського району). 
 



19 травня 2016 р. для 
студентів 1 – 4-х курсів спеці-
альності «Практична психологія» 
та «Соціальна робота» відбувся 
семінар-тренінг за темою: 
«Психологічний супровід 
внутрішньо переміщених осіб. 
Ігрова та арт-терапія для дітей і 
підлітків» у рамках проекту 
«Всебічна стабілізаційна під-
тримка постраждалого населення 
України та ВПО». 
 



2016 р. виповнилося 60 років з дня відкриття педагогічного 
факультету Ізмаїльського університету.  

З нагоди свята науковці факультету  підготували та провели 
низку яскравих заходів. 
 



2016 р. вийшов 
друком черговий випуск 
«Наукового вісника ІДГУ», 
серія «Педагогічні науки», 
на сторінках якого 
науковими розвідками 
поділилися понад 40 
науковців України. 



До ювілею факультету 
було підготовлено ілюстро-
ваний біобібліографічний 
довідник «Педаго-гічна 
освіта в ІДГУ (1956-2016 
рр.)». 

Модераторами ви-
дання  стали д.пед.н., 
проф. Кічук Н.В., к.пед.н. 
Житомирська Т.М. 
 



З нагоди ювілею факультету 
видано «Каталог творчих робіт 
викладачів, випускників і 
студентів відділення 
образотворчого мистецтва». 

Автор ідеї – к.пед.н., доц. 
Пастир І.В. 



23 вересня 2016 р.  
відбулася Міжнародна 
науково-практична конферен-
ція «ІІ Дунайські наукові 
читання: духовно-творча 
константа особистості», 
присвячена 60-річчю педаго-
гічного факультету . 

В конференції взяли 
участь понад 100 науковців 
України та іноземних держав.  
 



2016 р. викладачами педагогічного факультету 
було опубліковано 83 наукових праці, з яких:  

по кафедрі  загальної педагогіки, дошкільної та 
початкової освіти – 50;  

по кафедрі музичного та образотворчого 
мистецтв – 21; 

по кафедрі соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та фізичної культури  – 12.  
 

 



За звітний рік викладачі факультету взяли 
участь у роботі   41 міжнародної, всеукраїн-
ської, регіональної науково-практичної 
конференції. 
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Німецьке видавництво 
“Lambert” надрукувало 
«Ілюстрований довідник 
Ізмаїльської міської 
організації Національної 
спілки художників України» 
(англійською), створений  
авторським колективом 
(проф. Т. Шевчук, доц. 
О.Кара та інші). 



 
 25 жовтня 2016 р. студенти ІІІ-

ІV курсів педагогічного факультету 
(В. Семенова, 341 гр., К. Кречун, 
341 гр., Г. Єфимова, 341 гр., 
Л. Скляр, 41 гр., Н. Шабанова, 341 
гр., А. Стоянова, 342 гр., 
Ж. Нанівська, 41 гр.) взяли участь в 
Міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, який прово-дився  на 
факультеті української філології та 
соціальних наук . 
 



З 14 по 18 листопада 2016 р. тривав 
«Тиждень фахівця соціальної 
сфери»,  який проводився під гаслом 
«Твори добро». Під час заходу студенти 
відвідали міськрайонний центр 
зайнятості, зустрілися із соціальним 
педагогом-практиком Гаврюшкіною О.Ф. 
на базі  ЗОШ № 1 м. Ізмаїл. 

17 листопада в роботі арт-
терапевтичної та тренінгової студії «Творчі 
майстерні» взяла участь не тільки молодь 
педагогічного факультету, але й студенти з 
Білгород-Дністровського педагогічного 
училища 



ВЛАДИСЛАВА ПАШАЄВА – ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СТИПЕНДІАТ 
 

Відповідно до наказу Міністра 
освіти і науки України від 30 
листопада 2016 р. № 1444 
Владиславі Пашаєвій призначено 
стипендію Президента України.  

Такої відзнаки наша студентка-
першокурсниця заслужила як 
переможець VI Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка.  



 
Навесні 2016 р. ІДГУ 

увійшов до складу Дунайського 
академічного консорціуму 
(ДАК), в рамках якого 
розпочато реалізацію проекту 
«Ворота села». В проекті 
задіяні студенти педагогічного 
факультету, під керівництвом 
доцента кафедри музичного і 
образотворчого мистецтва 
ІДГУ О.Д. Кари. 
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 Секція «Соціальна педагогіка» – 
Драганова Т.С. (4 курс) «Особливості 
розвитку волонтерського руху в Україні» 
(науковий керівник – к.пед.н., доц. С.Б. 
Фурдуй); 

 Секція «Початкова освіта» – Ніколова 
Н.С. (3 курс) «Організація ігрової 
діяльності на уроках в початковій школі» 
(науковий керівник – к.пед.н., доц. В.К. 
Звєкова); 

  Секція «Дошкільна освіта»  – Кірик І.А. (3 
курс) «Ознайомлення старших 
дошкільників з історією рідного міста як 
елемент національного виховання» 
(науковий керівник – к.пед.н., викл. Т.М. 
Житомирська); 

 Секція «Мистецтвознавство» – Галкіна 
О.Л. (2 курс) «Хроматично-цифровий 
засіб графічного запису 
мелодії»  (науковий керівник – к.пед.н., 
доц. О.А. Бухнієва) 
 



5 грудня 2016 р. на 
факультеті відбулася 
Всеукраїнська науково-
практична конференція, в 
якій взяли участь понад 40 
науковців. 

 Модератором конфе-
ренції виступила к. пед.н., 
доц. Бухнієва О.А. 
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