








Навчально-науковий процес в університеті 
забезпечують 13 кафедр, на яких працює 131 
штатний викладач.  

Із них: 11 докторів наук, професорів; 92 
кандидати наук, доценти, що становить 79% 
висококваліфікованих науково-педагогічних 
кадрів. 
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У звітному році в університеті було 
проведено 76 наукових заходів, а саме: 

 
11 наукових конференцій; 

49 науково-теоретичні, науково-методичні, 
інтерактивні семінари; 

7 майстер-класів; 
9 наукових читань тощо; 

 

 





У роботі конференцій 
разом зі студентами ІДГУ 
взяли участь студенти 
Одеських та Ізмаїльських 
вишів, а також 
представники інших 
держав (Румунія, 
Молдова, Болгарія). 
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факультет української філології 
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факультет управління, 
адміністрування та 
інформаційної діяльності  



Проект «Опис і картографування межиріччя Дністра 
і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної 
взаємодії різносистемних мов та діалектів» отримав 
державне фінансування й  виконується спільно з 
Інститутом української мови НАН України (НДР 
№ 0116U004158).  

 
Керівником проекту є д.філол.н., проф. Гриценко 

П.Ю.; співкерівником – д.філол.н., доц. Колесников 
А.О. 
 



  підготовлено та надруковано навчальні 
посібники з української (М.С.Делюсто)  та 
болгарської (В.О.Колесник, С.І. Георгієва) 
діалектології, морфології російської мови (Л.В. 
Колесникова, Н.М. Кольцун);  
   вперше в Україні постав «Атлас українських 
говірок межиріччя Дністра і Дунаю» (А.О. 
Колесников); 
    

 







   в рамках проекту на базі ІДГУ проведено 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Сучасна україністика: проблеми мови, 
літератури й культури» (27 травня 2016 р., 
кількість учасників:  137 осіб); 

   учасники проекту взяли участь у 22 
міжнародних та всеукраїнських конференціях. 
 



 



ІДГУ став одним з 10 українських вишів, які 
беруть участь у  проекті  «Сприяння академічній 
доброчесності в Україні» (Strengthening 
Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP) 
спільно з представниками Американських Рад.  

Проект розрахований на чотири роки й 
реалізується Американськими Радами з 
міжнародної освіти в партнерстві з МОН 
України за підтримки Посольства США.  



 підписано угоду про співпрацю з 
вітчизняним сервісом перевірки робіт 
на плагіат «Unplag» ;  

 розпочато перевірку на плагіат 
наукових статей, а також 
кваліфікаційних та курсових робіт 
студентів ІДГУ; 

 реалізовано проект «Центр 
академічного письма як засіб протидії 
академічному плагіату», на який було 
отримано міні-грант від Американських 
Рад з міжнародної освіти. 



 Проведено семінар для 
кураторів академічних груп 
«Академічна доброчесність як 
чинник розвитку сучасної 
системи вищої освіти»;  

 Для студентів перших курсів 
проведено цикл лекцій з 
академічної доброчесності та 
основ академічного письма 
(вересень 2016 р.). 

 



Відновлено практику 
проведення масштабних 
міжнародних конференцій 
на базі ІДГУ.  Восени 2016 
р. відбулися ІІ Дунайські 
наукові читання, в яких 
взяли участь 134 науковці 
з України та іноземних 
держав.  



До ювілею педагогічного 
факультету було підготовлено 
ілюстрований біобібліографічний 
довідник «Педагогічна освіта в ІДГУ 
(1956-2016 рр.)». 

 
Модераторами видання  стали 

д.пед.н., проф. Н.В. Кічук, к.пед.н. 
Т.М. Житомирська. 

 



З нагоди 60-річчя 
педагогічного факультету видано 
«Каталог творчих робіт викладачів, 
випускників і студентів відділення 
образотворчого мистецтва». 

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



Відновлено випуск 
«Наукового вісника ІДГУ».  

2016 р. було видано 3 
номери:  

серія «Педагогічні 
науки»; 

серія «Історичні 
науки»; 

Серія «Філологічні 
науки». 

 



Наукова робота сту-
дентки університету Ганни 
Градинар на тему: «Голод 
1946-1947 рр. на Ізма-
їльщині» (науковий керівник – 
проф. Л.Ф. Циганенко) 
отримала диплом І ступеня зі 
спеціальності «Історичні 
науки» і стала переможцем у 
Всеукраїнському конкурсі 
наукових студентських робіт.  
 



 
 Відповідно до наказу Міністра 

освіти і науки України (від 30 
листопада 2016 р. № 1444) 
Владиславі Пашаєвій призначено 
стипендію Президента України.  

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



Студентка факультету 
української філології та 
соціальних наук  Вельчева 
Марина (науковий керівник – 
проф. Г.Б. Райбедюк) отримала 
диплом  у номінації «Теоретична 
значущість наукових результатів» 
на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з 
української мови і літератури . 
 



Навесні 2016 р. ІДГУ 
увійшов до складу Дунайського 
академічного консорціуму (ДАК). 
Представником ДАК в ІДГУ є 
д.філол.н., проф. Т.С. Шевчук. 

Сьогодні офіційними ДАК-
партнерами є дванадцять 
європейських університетів 
Румунії, Сербії, Німеччини, Чехії, 
Словаччини, Молдови, Болгарії 
та України.  
 
 



 
Початок реалізації проекту 

«Ворота села», метою якого є 
реанімація регіональної 
народної творчості, розвиток 
креативного мислення у 
студентів, вивчення специфіки 
сільського життя на базі одного з 
обраних сіл регіону. Роботу з 
реалізації проекту очолив доцент 
кафедри музичного і 
образотворчого мистецтва ІДГУ 
О.Д. Кара. 
 



Презентація наукової 
розробки магістранта 
факультету управління, 
адміністрування та 
інформаційної діяльності  
Дениса Мангула в Штудгарті 
(Німеччина). 

Проект туристичного 
туру  «Спадщина німецьких 
колоністів в українській 
Бессарабії» (науковий керівник 
– доц. Сорока Л.М.)  (жовтень 
2016 р.). 
 



Викладачі та студенти ІДГУ 
в складі 15 осіб влітку 2016 р. 
виїхали на безкоштовне 
стажування, підвищення 
кваліфікації та мовну практику 
в Шумен-ський університет 
«Епископ Константин 
Преславски» (Департамент 
інформації, підвищення 
кваліфікації і продовження 
освіти, м. Варна). 
 



20-21 травня 2016 р. ректор 
ІДГУ проф. Кічук Я. В., проф. Шевчук 
Т. С., доц. Голованова О.М. взяли 
участь у роботі  ХІ наукових читань 
щорічної міжнародної конференції 
«Європейська інтеграція: реалії та 
перспективи», яка відбулася в 
університеті «Данубіус» (Галац, 
Румунія).  

На конференції були присутні 
гості з одинадцяти країн (США, 
Німеччина, Сербія, Словаччина, 
Угорщина, Литва, Україна, Молдова, 
Польща, Туреччина та Малайзія).  



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 



В університеті відбулося 
виїзне засідання Одеського 
відділення Національної спілки 
краєзнавців України.   

Були розглянуті питання 
напрямків і підходів до 
краєзнавчої роботи в регіоні, 
методів популяризації 
краєзнавчих знань.  

Визначено спільні  науково-
практичні завдання та 
проблематика майбутніх 
науковоих конференцій. 
 



 
 

Молодіжне об’єднання 
«Hub Volunteer Service» за 
сприяння та підтримки 
«Impact Hub Odessa» 27 
вересня 2016 р. провело на 
базі університету 
практичний семінар-тренінг 
зі створення соціальних 
проектів.  



 Проект фінансується  урядом 
Німеччини разом зі Спілкою 
бессарабських німців; 

 У 2016 р. відбулося два етапи 
проекту:  

а) у вересні на базі навчальних 
закладів м. Тарутине (Одеська 
область);   
б) у жовтні – в м. Штудгарт 
(Німеччина). 

Керівник проекту від ІДГУ – 
к.філол.н., доц. Н.Б. Головіна. 

 

 
 



18 жовтня 2016 р. в університеті відбулась установча 
конференція аспірантів і молодих учених, на якій було створено 
«Наукове товариство аспіратів і молодих учених ІДГУ». За результатами 
голосування НТАіМВ очолила аспірантка ІІІ року навчання кафедри 
української і всесвітньої історії та культури Волканова Наталя.  



В рамках транскордонного 
співробітництва, завдяки 
двосторонньому договору з 
Галацьким університетом “Дунеря 
де Жос” (Румунія) студенти ІДГУ в 
жовтні 2016 р. пройшли 
стажування з румунської мови.  

 
Передбачена в рамках цього 

прийому програма стажування 
була надзвичайно насичена 
лекціями, цікавим спілкуванням з 
викладачами і студентами, що 
прибули з таких країн, як 
Мозамбік, Алжир, Марокко, 
Туркменістан та ін.  
 



У листопаді 2016 р. 
опубліковано англомовне 
видання «Illustrated Guide of 
Ismail Municipal Organization of 
National Union of Ukrainian 
Artists» («Ілюстрований довідник 
Ізмаїльської міської організації 
Національної Союзу Художників 
України») у німецькому інтернет-
видавництві “Lambert”. 

 Укладачами довідника є 
проф. Т. Шевчук, доц. О. Кара та 
ін. 



 
2016 р. викладачами 

кафедри української і всесвітньої 
історії та культури (проф. Кічук 
Я.В., проф. Циганенко Л.Ф., доц. 
Чорна Л.В., доц. Гончарова Н.О., 
доц. Дізанова А.В., доц. Дроздов 
В.В., доц. Церковна В.Г. та ін.) 
опубліковано другий том збірки 
документів «Ізмаїльський 
державний гуманітарний 
університет: сторінки історії (1965 
– 1990 рр.)». 
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У рамках культурного 
співробітництва Молдови, України, 
Румунії проф. Т. Шевчук та к.і.н.   І. 
Татарінов взяли участь у роботі 
міжнародного науково-практичного 
семінару «Стратегія освоєння 
античного романського сліду – 
Траянові вали: культурні ресурси для 
співпраці і сталого транскордонного 
розвитку», який відбувся в Кагулі 
(Республіка Молдова)  17 листопада 
2016 р. 

 



Восени 2016 р. на 
базі ІДГУ відбувся 
традиційний конкурс-
захист учнівських робіт 
Малої академії наук 
України.   

 
 



 Згідно з рішенням вченої 
ради ІДГУ на базі 
університету був створений 
Центр національних культур 
українського Подунав’я.  

 В рамках діяльності  центру 
(грудень 2016 р.) відповідно 
до Угоди між ІДГУ і МЗС 
Румунії відкрито 
інформаційний центр Румунії.  



2016 р. у партнерстві з БО 
«БФ Вільна Освіта» ІДГУ став 
учасником проекту 
«СамоОрганізуючий Учбовий 
Простір» (СОУП), метою якого є 
впровадження передових 
інноваційнх і неформальних 
науково-освітніх послуг за 
методикою СОУП для молоді. 



  Наприкінці 2016 р. історики ІДГУ 
перемогли  в конкурсі спільних 
українсько-молдовських науково-
дослідних проектів для реалізації у 2017-
2018 рр., що фінансуються за рахунок 
державних коштів. Це проект «Україна і 
Молдова: спільна історична пам’ять, 
уроки та перспективи», (керівник проекту 
від України – проф. Циганенко Л.Ф., від 
Молдови – проф. Мустяце С.); 

 
 В рамках транскордонного 

співробітництва на базі Галацького 
університету «Дунеря де Жос» (Румунія) 
ІДГУ планує відкриття Українського 
науково-інформаційного центру.  
 

 Передбачається акредитування та 
відкриття нових спеціальностей в 
аспірантурі. 
 

 На базі Центру національних культур 
українського Подунав’я в ІДГУ планується 
відкриття науково-інформаційного центру 
Болгарії, в рамках якого передбачається 
обладнання кабінету інтерактивного 
вивчення іноземних мов (болгарської та 
інших) і музею болгарської культури. 

 
 Ведеться підготовка нових проектів, в 

першу чергу пов’язаних з вирішенням 
стратегічних завдань регіонального рівня; 

 
 Прийнято положення про Наукові школи 

ІДГУ у відповідності до якого 
відбуватиметься робота по реєстрації, 
організаційному оформленню наукових 
шкіл університету. 
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