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1. Загальна характеристика факультету 

На факультеті іноземних мов впродовж звітного періоду проводилась навчально-

методична, науково-дослідницька та організаційно-виховна робота згідно з планом, 

який був затверджений на засіданні вченої ради факультету    

18 жовтня 2019 р. (протокол №2); 23 вересня 2020 р. (протокол №1). 

Згідно з наказом по Ізмаїльському державному гуманітарному університету за 

№ 157 від 21.10.2016 р. та за № 35 від 20.02.2018 р. (щодо змін складу вченої ради 

факультету іноземних мов) затверджено склад вченої ради факультету іноземних 

мов: 

1) Шавловська Тетяна Сергіївна – к. філол. наук, доцент кафедри 

романо-германської філології та методики навчання іноземних мов, декан 

факультету іноземних мов, голова ради; 

2) Лузанова Людмила Володимирівна – ст. викладач кафедри романо-

германської філології та методики навчання іноземних мов, заступник 

декана факультету іноземних мов; 

3) Шевчук Тетяна Станіславівна  – д. філол. наук, професор, завідувач 

кафедри загального мовознавства, слов‘янських мов та світової літератури; 

4) Кольцун Наталія Михайлівна – к. філол. наук, доцент, перший 

проректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету;  

5) Рябушко Світлана Олексіївна – к. пед. наук, доцент, завідувач 

кафедри кафедри романо-германської філології та методики навчання 

іноземних мов; голова профкому співробітників від факультету іноземних 

мов; 

6) Олейнікова Галина Олександрівна – к. філол. наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології; 

7) Четверікова Олена Роальдівна - к. філол. наук, доцент кафедри 

англійської філології; 

8) Каракуліна Анастасія Сергіївна – студентка ІІІ курсу факультету 

іноземних мов; 

9) Патлатюк Юлія Євгенівна – секретар вченої ради факультету. 

 

(Підстава: п.3, п.4 ст.36 ЗУ "Про вищу освіту", п 1.17, п.3.3. Положення про 

факультет Ізмаїльского державного гуманітарного університету, протокол вченої 

ради № 1 від 23.09.2020 р.). 

 

Виконання плану роботи факультету за навчальний рік 

     У 2019/2020 навчальному році було проведено 7 засідань вченої ради 
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факультету, у 2020/2021 – 3 засідання вченої ради факультету. Найактуальнішими 

питаннями були: 

1. Обговорення і затвердження плану роботи факультету на 2019-2020 н.р. 

(протокол № 2 від 18.10.19.); на 2020-2021 н.р. (протокол № 1 від 23.09.20.) 

Затвердження плану  засідань вченої ради факультету. 

2. Про затвердження складу навчально-методичної ради факультету іноземних 

мов. Затвердження членів навчально-методичної ради ІДГУ (протокол № 2, 2019-

2020 н.р.). 

3. Про реорганізацію навчально-методичної ради факультету іноземних мов та 

створення ради з якості вищої освіти. Затвердження положень про Раду з якості 

вищої освіти ФІМ, (протокол № 3, 2019-2020 н.р.). 

4. Про затвердження графіку атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційних 

робіт студентів ОС «Магістр», (протокол № 3, 2019-2020 н.р.), (протокол №3, 2020-

2021 н.р.). 

5. Про перейменування Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

(протокол №4, 2019-2020 н.р.). 

6. Про організацію вибору ДВВ студентами I–III, IVкурсів та затвердження 

дисциплін за вибором, (протокол №4, 2019-2020 н.р.). 

7. Про введення на факультеті електронного журналу, (протокол №4, 2019-

2020 н.р.). 

8. Про впровадження в університеті дистанційної форми навчання, (протокол 

№5, 6 2019-2020 н.р.). 

9. Про оновлення сайту університету, (протокол №5, 2019-2020 н.р.), (протокол 

№2, 2020-2021 н.р.). 

10. Про затвердження голів АК, графіків проведення підсумкової атестації; про 

підготовку екзаменаційної документації, (протокол №6, 2019-2020 н.р.), (протокол 

№3, 2020-2021 н.р.). 

11. Про підготовку та проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії в 

дистанційній формі, (протокол №7, 2019-2020 н.р.). 
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12. Про затвердження персональних рейтинг-листів завідувачів кафедр, 

(протокол №7, 2019-2020 н.р.). 

13. Про стан та основні завдання профорієнтаційної роботи на факультеті, 

(протокол №7, 2019-2020 н.р.), (протокол №3, 2020-2021 н.р.). 

14. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів ІІ курсу ОС 

«магістр», (протокол №1, 2020-2021 н.р.). 

15. Про стан підготовки студентських наукових робіт на Всеукраїнський 

конкурс, (протокол №3, 2020-2021 н.р.). 

16. Обговорення та рекомендація до друку методичних рекомендацій та 

посібників (протягом року). 

На факультеті іноземних мов навчальні плани за 2019 – 2020 н.р. 

викладачами виконано вчасно. 

Навчально-методичну, науково-дослідницьку та організаційно-виховну 

роботу факультету іноземних мов забезпечують 3 кафедри:  

- кафедра англійської мови та перекладу (зав. кафедри - доц. Рябушко С.О.); 

- кафедра романо-германської філології (зав. кафедри - доц. Радкіна В.Ф.); 

- кафедра загального мовознавства, слов'янських мов і світової літератури 

(зав. кафедри – проф. Шевчук Т.С.); 

Згідно з наказом по Ізмаїльському державному гуманітарному 

університету за № 99 від 28.08.2020 р. про реорганізацію структурних підрозділів 

університету з 01.09.2020 реорганізовано кафедри романо-германської філології та 

англійської мови та перекладу та утворено на їх основі кафедри романо-

германської філології та методики навчання іноземних мов (зав. кафедри - доц. 

Рябушко С.О.) та кафедру англійської філології (зав. кафедри - доц. Олейнікова 

Г.О.) відповідно. 

На кафедрах і в кабінетах є вся необхідна наукова та навчальна 

література, яка забезпечує проведення аудиторної роботи зі студентами з 

дисциплін кафедр (підручники, навчальні посібники з усіх лінгвістичних та 

літературознавчих курсів, енциклопедичні, одномовні та двомовні аспектні 

словники, навчально-методичні посібники, художня література з навчальної 
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дисципліни (Світова література). 

Фонди кафедр постійно поповнюються новою науковою та навчально-

методичною літературою, але не завжди в тому об'ємі, в якому потрібно.  

На мовних кафедрах факультету іноземних мов використовуються новітні 

технології, які запропоновані викладачам на семінарах-тренінгах, міжнародних та 

національних конференціях Британської Ради, Американської Ради, Гете 

Інституту. Роздруковані матеріали, підручники, наукова література, відкриті 

заняття; взаємовідвідування занять дає можливість усім викладачам активно 

використовувати новітні технології в процесі вивчення іноземної мови.  Щодо 

інноваційних методик, які використовуються сьогодні в навчальному процесі 

вищої школи, то найбільш поширеними методами навчання іноземної мови є 

інтерактивні методи навчання, які дають можливість студентам вирішувати 

комунікативно-пізнавальні завдання засобами іноземної мови, що вивчається. 

2. Кадрова політика факультету 

На факультеті іноземних мов впродовж звітного періоду навчально-методичну, 

науково-дослідницьку та організаційно-виховну роботу виконував професорсько-

викладацький склад 3 кафедр. 

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури 

складається з:  

1 професор, доктор філологічних наук;  

5 доцентів, кандидатів філологічних наук; 

1 доцент, кандидат педагогічних наук; 

2 доцента, кандидата філологічних наук (внутрішнє сумісництво). 

Кафедра англійської мови та перекладу складається з: 

3 доцента, кандидата педагогічних наук; 

5 доцентів, кандидатів філологічних наук; 

9 викладачів; 

1 професор, доктор філологічних наук ( за сумісництвом); 

4 особи із загальної кількості викладачів кафедри знаходяться у відпустці 

по догляду за дитиною. 
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Кафедра романо-германської філології складається з: 

1 професор, доктор філологічних наук; 

1 професор, доктор філологічних наук ( за сумісництвом); 

1 доцент, кандидат педагогічних наук; 

6 доцентів, кандидатів філологічних наук; 

1 старший викладач, 3 викладача; 

1 особа із загальної кількості викладачів кафедри знаходиться у відпустці 

по догляду за дитиною. 

Після реорганізації кафедр факультету: 

Кафедра англійської філології складається з: 

5 кандидатів філологічних наук, з них 4 доценти; 

1 старший викладач , 5 викладачів, з яких 1 викладач за сумісництвом; 

1 особа із загальної кількості викладачів кафедри знаходяться у відпустці 

по догляду за дитиною. 

Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

складається з: 

1 професор, доктор філологічних наук (за сумісництвом); 

1 доцент, кандидат педагогічних наук; 

7 доцентів, кандидатів філологічних наук;  

1 старший викладач;  

7 викладачів.  

 

3. Формування контингенту студентів 

На факультеті у 2019/20/21н.р. за спеціальностями 035 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад включно), 014 Середня освіта (Мова і література), 

навчалося 234 особи денної форми навчання та ОС магістр 67 осіб денної форми 

навчання та  8 осіб заочної форми навчання і 1 особа вечірньої форми навчання 

(усього 310).  
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Переведення студентів у 2020/21 н.р. 
№ Переведення студентів  Кількість 

студентів 

2019-2020 н.р 

Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

1 на факультет іноземних мов  7 0 

2 з факультету іноземних мов 1 0 

 

Відрахування студентів у 2020/21 н.р. 
№ Відрахування студентів  Кількість 

студентів 

2019-2020 н.р 

Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

1 Відраховано з ФІМ 16 0 

 

Поновлення студентів у 2020/21н.р. 
№ Поновлення студентів  Кількість 

студентів 

2019-2020 н.р 

Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

1 Поновлено після академічної відпустки / 

відрахування 

3 5 

Зарахування студентів на факультет іноземних мов 
№ Зараховано (на 01.09.2020 р. в порівнянні з 01.09.2019 

р) 

Кількість 

студентів 

2019-2020 н.р 

Кількість 

студентів 

2020-2021 н.р 

1 бакалавр  62 42 

2 магістр 39 26 

 Загальна кількість 101 68 

 

Всього здобувачів вищої освіти  на  2019-2020 н.р. – 301; на 2020-2021 н.р. - 

269 

 

3.3. Профорієнтаційна робота 

Відповідальні за профорганізаційну роботу: 

- на факультеті іноземних мов – викл. Салі О.В. 

- на кафедрі загального мовознавства, слов‘янських мов та світової 

літератури –  доц. Кискін О.М. 

- на кафедрі романо-германської філології та методики навчання іноземних 

мов викл. Салі О.В. 
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- на кафедрі англійської мови та перекладу – Потапенко Н.В. 

Питання, пов‘язані с профорієнтаційною роботою серед випускників шкіл 

м. Ізмаїла та Одеського регіону систематично обговорювались на засіданнях 

кафедр факультету та вченої ради факультету. Впродовж року викладачі 

кафедр, декан та заступник декана ФІМ брали участь в організації та 

проведенні Днів відкритих дверей.  

4. Організація освітнього процесу  

4.1.  Контроль за навчальним процесом 

Міжсесійний контроль постійно проводиться викладачами кафедр у різних 

формах: написання диктантів, модульних контрольних робіт, тестів. Тематичні 

письмові контрольні роботи з лінгвістичних дисциплін проводяться викладачами 

кафедр кілька разів на семестр з метою визначення рівня самостійної роботи 

студентів, ступеня засвоєння ними теоретичного матеріалу, якості навичок 

лінгвістичного аналізу. Завдання складені таким чином, що дозволяють перевірити 

знання студентів з важливих питань того чи іншого лінгвістичного курсу, вміння 

застосовувати отримані для аналізу мовних одиниць різних рівнів. Результати 

контрольних робіт відображено у журналах академічних груп та документації 

кафедр факультету.  

 На засіданнях кафедр, вченої ради факультету були обговорені результати 

виконання контрольних робіт з перевірки базових знань. Кафедрами було 

запропоновано заходи щодо ліквідації виявлених недоліків.  

З 12.03 2020 р. на факультеті іноземних мов було запроваджено навчання в 

дистанційному форматі з використанням сервісів Moddle та GoogleClass, програм 

для відео конференцій ZOOM, Google Meet. Викладачами кафедр було розроблено 

онлайн-курси з дисциплін навчального плану для навчання на освітніх платформах 

Moddle та GoogleClass та тести для проміжного та підсумкового конролю (накази 

№№ 35 від 12.03. 2020 р., 37 від 16.03. 2020 р., 38, 39 від 18.03. 2020 р., 43 від 24.04. 

2020 р., 48 від 05.05. 2020 р., 56 від 22.05. 2020 р., 72 від 18.06. 2020 р., 86 від 27.07. 

2020 р., 98 від 27.08. 2020 р., 101 від 31.08. 2020 р.). 
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Освітній процес на факультетах ІДГУ забезпечують такі викладачі: 

Кафедра англійської філології 

№ 

ПІБ Посада І  

семестр 

ІІ  

семестр 

Всього 

за рік 

Кількість 

ставок 

Нормування 

робочого 

часу (год на 

день) 

1 Олейнікова Г.О. доцент 411 416 827 1,5  

2 Сорока Т.В.  доцент 527 360 887 1,5  

3 Вдовенко Т.О. доцент 445 146 591 1  

4 Четверікова О.Р. доцент 473 282 755 1,3  

5 

Шикиринська 

О.Б. 

ст. 

викладач 

канд. 

філол. наук 

344 252 596 1  

6 Крюкова О.І. викладач 270 323 593 1  

7 Слободяк С.І. викладач 425 169 594 1  

8 Ткаченко Л.Х. викладач 361 230 591 1  

9 Шиляєва Т.В. викладач 379 214 593 1  

10 Потапенко Н.В. викладач 75 75 150 0,25  

 Вакансія  32 25 57 0,1  

 
                       

Всього: 

 3742 2492 6234 10,65  

 

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової 

літератури 

 

№ 

ПІБ Посада І  

семестр 

ІІ  

семестр 

Всього 

за рік 

Кількість 

ставок 

Нормування 

робочого 

часу (год на 

день) 

1 
Шевчук Т.С. Зав.каф. 

професор 

335 125 460 1 8 

2 Дзіковська Л.М. доцент 423 142 565 1 8 

3 Савоськіна Т.О. доцент 295 225 520 0,9 7 

4 Кискін О.М. доцент 328 243 571 1 8 

5 Глущук С.В. доцент 313 252 565 1 8 

6 Кольцун Н.М. доцент 114 161 275 0,5 4 

7 Топчій Л.М. доцент 109 100 209 0,25 2 

8 
Берестецька 

О.П. 

викладач 224 364 588 1 8 

9 Сєдова С.О. викладач 70 108 178 0,3 2,2 
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Всього: 

 1876 1720 3596 6,95  

 

Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних 

мов 

 

№ ПІБ Посада 

І 

семестр 

ІІ 

семестр 

Всього 

за рік 

Кількість 

ставок 

Нормування 

робочого 

часу (год. на 

день) 

1 
Рябушко С.О. зав.каф. 

доцент 

422 442 864 1,5  

2 Делюсто М.С. доцент 181 120 301 0,5  

3 Кісеолар П.С. доцент 99 111 210 0,35  

4 
Стародєдова Л. 

В. 

доцент 273 321 594 1  

5 Головіна Н. Б. доцент 424 352 776 1,3  

6 
Шавловська Т. 

С. 

доцент 138 158 296 0,5  

7 
Голованова О. 

М. 

доцент 121 89 210 0,35  

8 Кудінова О. І. доцент 229 189 418 0,7  

9 Лузанова Л. В. ст.викладач 262 393 655 1,1  

10 Кулинич Г. В. викладач 301 179 480 0,8  

11 Мітєва В. В. викладач 213 295 508 0,8  

12 Топчій О.Ю. викладач 266 324 590 1,1  

13 Каспірська О.С. викладач 162 214 376 0,65  

14 Махова К.С. викладач 167 128 295 0,5  

15 Салі О.В. викладач 197 103 300 0,5  

16 Бражнікова А.І. викладач 134 164 298 0,5  

 
                       

Всього: 

 3589 3582 7171 12,15  

Викладачі випускових кафедр факультету іноземних мов постійно 

підвищують кваліфікацію, проходять стажування в інших вищих навчальних 

закладах України та за кордоном.  

Так, у 2019-2020 н.р. завідувач кафедри загального мовознавства, 

слов‘янських мов та світової літератури проф..Шевчук Т.С. та ст. викладач 

кафедри англійської мови та перекладу ФІМ Шикиринська О.Б. пройшли 
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стажування на базі Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, тема «Мовознавчі та літературознавчі студії  в контексті 

взаємодій національних культур». з "01" лютого 2020 року до "29" лютого 2020. 

Викладачі кафедри романо-германської філології та методики навчання 

іноземних мов доц. Шавловська Т.С., ст..викл. Лузанова Л.В., викл. Мітєва 

В.В., викл. Кулинич Г.В. пройшли стажування на базі Німецького культурного 

центру «Гете-інститут в Україні». Доц. Шавловська Т.С., ст..викл. Лузанова 

Л.В. отримали сертифікати тьюторів-тренерів міжнародної програми «Вчимося 

навчати німецької» (Deutsch lehren lernen), що уможливило підписання 

двосторонньої угоди про співпрацю між Гете-Інститутом та ІДГУ. 

Завідувач кафедри кафедри романо-германської філології та методики 

навчання іноземних мов доц. Рябушко С.О. та доцент кафедри англійської 

філології Сорока Т.В. пройшли стажування в Донбаському державному 

педагогічному університеті (04.11.2019 р. - 04.05.2020 р.). 

  Викладачі факультету іноземних мов ст.викл. Шиляєва Т.В.,  доц.. 

Олейнікова Г.О., викл. Слободяк С.І. взяли участь у курсах підвищення 

кваліфікації «Організація навчального процесу за технологіями дистанційного 

навчання у Moodle» на базі ІДГУ «Організація навчального процесу за 

технологіями дистанційного навчання у Moodle»); 

  Викладачі кафедр англійської філології та романо-германської філології 

та МНІМ Шиляєва Т.В., Крюкова О.І., доц.. Олейнікова Г.О., доц.. Рябушко 

С.О., доц.. Шавловська Т.С. , доц.. Вдовенко Т.О., ст.. викл. Шикиринська О.Б. 

та інші пройшли підвищення кваліфікації на базі ІДГУ «Комунікативні 

стратегії англійської мови» за підтримки Корпусу Миру. ІДГУ, Ізмаїл , 13 - 24 

січня 2020 р. 

  Завідувач кафедри англійської філології доц.. Олейнікова Г.О. пройшла 

підвищення кваліфікації: онлайн курс ГонКонговскогоуніверситета науки та 

технології, платформа Coursera ―Business English for Cross-cultural 
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Communication‖, 6 недель з отриманням посвідчення на платформі Coursera 

(міжнародне) 

 

4.2. Контроль якості знань студентів (в тому числі за результатами заліково-

екзаменаційних сесій) 

Результати екзаменаційних сесій (2019/20 н.р.) 

№ 

п/п 

Курс  Зимова екзаменаційна сесія Літня екзаменаційна сесія 

Абсолютна успішність Якість знань Абсолютна успішність Якість знань 

1.  І курс 46% 32% 100% 82% 

2.  ІІ курс 90% 73% 80% 67% 

3.  ІІІ курс 59% 48% 57% 40% 

4.  ІV курс 85% 67% 70% 65% 

5.  VІ курс 90% 90% 80% 80% 

6.  VIІ курс - - - - 

 

Особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів 

перших курсів університету. Студентам старших курсів пропонуються завдання 

науково-пошукового змісту.  

 Для методичного супроводу самостійної роботи студентів широко 

використовуються наявні можливості веб-порталу університету, веб-сайтів 

факультету і кафедр. На сайтах розміщено електронні підручники і навчальні 

посібники, методичні матеріали, завдання для лабораторних робіт, вимоги до 

написання курсових і кваліфікаційних робіт та інші матеріали, необхідні для 

організації самостійної роботи студентів.  

 Важливе місце в організації самостійної роботи студентів відведено 

контролю за її виконанням, який проводиться в різних формах: під час 

семінарів, лабораторних і практичних занять; у вигляді колоквіумів та 

контрольних робіт; шляхом перевірки рефератів з опрацьованих тем та 

проблем; під час індивідуальних та групових консультацій; у вигляді поточного 

й підсумкового контролю знань тощо.   

 Різнобічні заходи, що здійснюються на факультеті, в основному, 
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покликані сприяти формуванню у студентів готовності до самоосвіти. Тому на 

випускових кафедрах проведено перебудову навчального процесу таким чином, 

щоб максимально сприяти розвитку у студентів творчої ініціативи,  вихованню 

в них потреби в самоосвіті,  прагнення до вдосконалення вмінь і навичок 

самостійної діяльності.  

Система оцінювання знань спрямована на ефективну реалізацію таких 

завдань: підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи  

протягом усього періоду навчання; систематизацію знань та активне їх 

засвоєння упродовж  навчального року; недопущення розбіжностей між 

завданнями, що виносяться на контроль та програмою дисципліни; подолання 

елементів суб‘єктивізму під час оцінювання знань; забезпечення належних 

умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів 

шляхом їх розмежування за змістом й у часі.  

Підвищення якості знань залежить від ефективного впливу студентського 

самоврядування на формування в колективі здорової конкуренції і 

взаємодопомоги, відповідальності й усвідомлення значущості навчання у 

закладі вищої освіти не тільки для фахового , але й для морально-

психологічного становлення молодої людини. 

4.3.  Підсумкова атестація: результати роботи атестаційних комісій 

 Наказами № 223 від "15" листопада 2018 р, № 55 від "15" травня 

2020 р. по ІДГУ на факультеті іноземних мов було сформовано та затверджено 

склад Атестаційних комісій № 1, № 2 для  проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою Середня освіта: мова і 

література (англійська; німецька; французька; російська; румунська; 

болгарська) спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 

Мова і література та спеціальності 035 Філологія предметної спеціальності 

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 

Гуманітарна освіта.  

Деканатом та випусковими кафедрами була проведена необхідна підготовча 

робота, а саме: 
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 перевірено виконання навчального плану, складено зведені відомості; 

 вчасно складена і затверджена екзаменаційна документація, графік 

підсумкової атестації; 

 кафедрами проведені консультації з дисциплін, які виносяться до 

підсумкової атестації;  

 кабінетами підібрана спеціальна література для підготовки до 

підсумкової атестації. 

Засідання АК проводилися в спокійній, діловій обстановці. Оцінки виставлялися 

після кожного екзамену як результат детального обговорення кожної відповіді 

(див. протоколи АК). 

Підсумковий рейтинговий бал студента за екзаменаційну роботу складався із 

суми балів за кожне виконане завдання. А підсумкова оцінка з дисципліни 

виставлялася за національною шкалою та шкалою ECTS. 

У ході проведення підсумкової атестації головна увага приділялася рівню 

теоретичної підготовки студентів, їх обізнаності з сучасними науковими підходами 

до функціонування мови, рівню володіння комунікативною та лінгвокраїнознавчою 

компетенцією та їх професійним умінням та навичкам тощо. 

Проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за 

за освітньою програмою Середня освіта: мова і література (англійська; німецька; 

французька; російська; румунська; болгарська) спеціальності 014 Середня освіта, 

предметної спеціальності 014.02 Мова і література дало змогу відмітити загальні 

пропозиції та зауваження:  

1. Звернути увагу бакалаврів на необхідність більш чіткого вживання 

лінгвістичних та літературознавчих термінів у відповідях. 

2. Заохочувати бакалаврів уникати фонетичних помилок у відповідях, 

формулювати свої відповіді конкретно й не відхилятися від теми. 

3. Змінити форму та зміст методичного питання. Вважаємо доцільним 

запропонувати творче завдання за типом портфоліо, яке надасть 

можливість проаналізувати та представити найбільш вагомі професійні 

здобутки, забезпечити моніторинг професійного росту здобувача. 
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4. Підвищувати рівень професійних компетенцій щодо:  

- оволодіння теоретичними знаннями; 

- засвоєння методики аналізу художнього тексту з урахуванням жанрово-

родової специфіки та  новітніх досягнень літературознавчої науки; 

- розвитку здібностей встановлювати міжпредметні зв`язки; 

- уміння критично відноситись до наукової інформації та обґрунтовувати 

власну професійну позицію; 

- розуміння дидактичних та літературознавчих принципів навчання мови / 

літератури у закладах середньої освіти. 

Проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 035 Філологія предметної спеціальності 035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарна освіта дозволило 

визначити загальні пропозиції та зауваження: 

1. З метою підвищення якості перекладацьких вмінь запропонувати 

відведення значної кількості аудиторного часу на переклад «з аркуша» та 

комбінований аналіз тексту з подальшою аргументацією шляхів його 

декодування. 

2. Більш активно залучати до навчального процесу аудіювання медіа-

текстів. 

3. Приділити більшу увагу активному вживанню клішованих фраз, що 

сприяють уникненню великих пауз. 

4. На заняттях з теорії та практики перекладу розвивати та 

вдосконалювати навички перекладацького аналізу тексту за запропонованим 

планом-схемою, особливу увагу слід приділити розпізнаванню та адекватному 

перекладу стилістичних явищ. 

5. Вдосконалити зміст лекцій з теоретичних дисциплін курсу шляхом 

їхнього збагачення лінгводидактичними рубриками, такими як визначення 

методичної релевантності подібностей і відмінностей між рідною та німецькою 

мовами; встановлення характеру міжмовної інтерференції, дедуктивних 

універсалій тощо. 
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6. На заняттях з дисципліни «Теорія та практика перекладу англійської 

мови» удосконалювати навички перекладу незнайомого писемного тексту із 

збереженням стилістики та індивідуальних авторських особливостей тексту, а 

також навички реферування суспільно-політичних автентичних текстів за 

запропонованим планом-схемою.  

7. Виконувати більше тренувальних вправ з перекладу з української на 

англійську мову. Особливу увагу слід приділяти розпізнаванню та 

застосовуванню на практиці основних перекладацьких трансформацій. 

8. Більш активно залучати студентів до самостійної та індивідуальної 

роботи з автентичними виданнями англійської та американської класичної та 

сучасної художньої літератури. 

9. Проводити заняття з практики усного, писемного мовлення та 

перекладу із застосуванням відео-матеріалів, а також тренувальних програм он-

лайн, як джерело активізації комунікативних навичок перекладача. 

10. Більше уваги приділяти способам подолання мовних труднощів 

перекладу шляхом розвитку постійного активного словникового складу 

студентів з акцентом на явища синонімії, омоніміі, багатозначності слів та 

можливостей словотвору. 

11. Студентам-випускникам планувати тематику індивідуально-дослідницьких 

завдань, спрямованих на розвиток соціокультурних знань з історії та розвитку 

держави, мову якої вони вивчають. Приділяти більше уваги розвитку мовленнєвих 

навичок студентів, їх ораторських здібностей. 

12. Запропонувати студентам додаткові освітні послуги з галузевого перекладу 

за потребами ринку праці Одеського регіону. 

13. Розвивати зв‘язки з державними представництвами країн, мова яких 

вивчається. Сприяти проходженню практики студентів за кордоном, їх участі у 

міжнародних конференціях та олімпіадах з мови та перекладу, більш активно 

залучати їх до перекладацької та наукової діяльності протягом їх навчання в вузі. 

14. Посилити увагу на такому виді діяльності як усний послідовний 

переклад фонограм або відеозаписів текстів з іноземної на українську мову та 



17 

 

навпаки. 

15. На заняттях з практичного курсу усного та писемного мовлення більш 

активно залучати студентів до виконання комунікативних вправ, націлених на 

розвиток мовленнєвих навичок з особистою оцінною характеристикою 

повідомлення. 

 

4.4. Практична підготовка студентів та працевлаштування випускників 

Зміст виробничої ( педагогічної, перекладацької ) практики: 

У процесі проходження практики студенти виконали такі види діяльності: 

1. Ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу в середній школі, 

з роботою досвідчених учителів. 

2. Написання конспектів пробних уроків і позакласних занять.  

3. Проведення пробних уроків і позакласних занять.  

4. Спостереження та аналіз пробних уроків, занять практикантів підгрупи.  

5. Ведення документації практики.  

6. Виготовлення наочності, дидактичного матеріалу. 

7. Вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів.  

8. Індивідуальна робота.  

   У процесі підготовки до педагогічної практики та її проведення студенти 

отримали знання про:  

- структуру і зміст навчального плану та навчальних програм закладу середньої 

освіти ; 

- структуру і зміст планування учителем навчальної роботи з учнями;  

- методи навчання;  

- види домашніх завдань та ступінь самостійності учнів при їх виконанні;  

- структуру і зміст різних типів уроків, методику їх підготовки і проведення;  

- зміст і особливості організації позакласної навчальної роботи з двох іноземних 

мов та світової літератури.  

У ході педагогічної практики студенти оволоділи такими вміннями:  

- планувати уроки і позакласні заняття з предметів, розробляти конспекти уроків, 
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позакласних виховних занять;  

- працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, 

творчо осмислювати матеріал, добирати наочні посібники до уроків та занять;  

- обирати найбільш ефективні форми, методи та прийоми проведення уроків і 

позакласних занять з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;  

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил в класі; 

- здійснювати самоаналіз та самооцінку результатів власної діяльності, а також 

аналізувати пробні уроки і заняття інших практикантів своєї групи, записуючи 

спостереження та аналіз в щоденник по практиці; 

- готувати дидактичне обладнання до уроків і виховних заходів.  

Педагогічна практика проводилася для студентів 2, 3 курсів згідно графіку 

навчального процесу для студентів денної форми навчання на 2019-2020 н.р. з 

03.02.2020 р. по 06.03.2020 р. (спеціальність 035 Філологія) / 03.02.2020 р. по 

13.03.2020 р. (спеціальність 014 Середня освіта. Студенти проходили педагогічну 

практику в ЗОШ № 1, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 10, 2 міста Ізмаїла та за місцем 

проживання. На установчій конференції студенти отримали всю необхідну 

інформацію щодо проведення педпрактики, завдання їм були призначені 

керівниками педагогічної практики:  

- по кафедрі англійської мови та перекладу – доц. Махова К.С; 

- по кафедрі романо-германської філології – доц. Радкіна В.Ф.,Кісеолар П.Д., 

викл. Ранценс Н.В. 

- по кафедрі загального мовознавства, слов‘янських мов та світової літератури – 

доц. Глущук С.В. (російська мова), викл. Берестецька О.П. (болгарська мова), викл. 

Сєдова С.О. (світова література). 

Перші 10-12 днів студенти проходили пасивну практику. Вони  знайомились з 

учнями, відвідували уроки, методичні семінари, вивчали календарні плани, плани 

виховної роботи. Деякі стали давати пробні уроки за відсутніх вчителів. 

В цілому студенти володіють методикою побудови уроку на всіх ступенях 

навчання (2 кл., 7 кл., 10 кл.). Вони добре володіють англійською, німецькою, 

французькою, румунською, російською, болгарською мовами, вдало 
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використовували фонетичні вправи, цікаво надавали новий граматичний матеріал, 

вміло проводили лексичні вправи тощо.  

У своїх відгуках про роботу студентів керівники підкреслюють, що студенти 

використовують індивідуальний  підхід до кожного учня, чим значно активізують 

їх навчальну активність у вивченні іноземної мови. 

Слід відзначити цікаві, ґрунтовно розроблені та розгорнуто представлені в 

звітній документації уроки, а також позакласні заходи, що проведено студентами 

факультету іноземних мов: Макогонська А. (32 гр.), Мица О. (31 гр.), Ворникова Я. 

(31 гр.), Коваль М. (22 гр.), Васіна К. (21 гр.).  

Позитивної оцінки заслуговують застосовані під час проведення занять 

методичні прийоми, що спонукають учнів до інтелектуальної активності, 

створюють сприятливі умови до засвоєння програмного матеріалу «ініціативний 

діалог» та різні форми роботи з ним: діалог-бесіда, діалог-інсценування, бесіда 

учнів між собою і викладачем, бесіда в парах, групова бесіда, робота з 

електронними програмами, парна, групова та індивідуальна робота із зоровими 

формальними та змістовними опорами тощо. 

Студенти-практиканти старанно виконували доручення керівників, учителів, 

активно включалися в виховну роботу, самостійно розробляли й проводили з 

учнями позакласні заходи, вікторини, мовні змагання, тематичні вечори з іноземної 

мови, співбесід країнознавчого характеру, ігор-змагань тощо, що сприяло 

зацікавленню учнів до предметів з іноземної мови та світової літератури. 

Особливого схвалення з боку учителів-методистів отримала активна позиція 

студентів щодо використання теоретичних знань та практичного досвіду в 

плануванні та розробці поточних занять, навчально-методичного й дидактичного 

матеріалів. Досить вагомим внеском в справу популяризації професії вчителя, на 

думку керівників педпрактики, є організація практикантами профорієнтаційної 

роботи, в рамках якої ними були проведені бесіди з учнями та батьками, 

оформлено інформаційні кутки про умови вступу та навчання в ІДГУ, проведено 

анкетування учнів випускових класів.  

Творчим виявився й підхід студентів 2 та 3 курсів до виконання завдань 
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педагогічної практики з підготовки дидактичного матеріалу, тематичних проектів, 

пов‘язаних з профорієнтацією молоді, гуманізацією навчального процесу, 

популяризацією професії вчителя. 

Увага студентів-практикантів була зосереджена на набуття досвіду проведення 

навчальної та виховної роботи у період, коли здійснюються заходи щодо 

адекватності гуманізації та соціологізації навчання, адаптації методів і форм 

роботи згідно з  Європейськими  нормами  навчання іноземних мов. 

Завдання педагогічної діяльності студентів полягало в підготовці та проведенні 

уроків з іноземних мов (англійської, німецької, французької, російської, 

румунської, болгарської), світової літератури та виконання обов'язків класного 

керівника, тобто проведенні заходів з виховної роботи. 

 Завдання студентів становило узгодження вимог, як до навчання фонетичної, 

лексичної та граматичної сторони мови, так само й навчання мовленнєвої 

діяльності учнів. 

Всі студенти без винятку провели достатню кількість уроків, які було 

заплановано. 

На 3 курсі студенти без труднощів складали поурочні та тематичні  плани, 

наполегливо й старанно готувалися до проведення уроків, розробляли необхідний 

наочний матеріал - звуковий та зоровий, готували тестові завдання й картки, 

піклувалися про підбір навчальних ігор, впроваджували інтенсивні форми роботи в 

тому разі й нестандартні уроки. 

Всі плани уроків, розроблені студентами, узгоджувались з планами роботи 

учителів та регулярно переглядались. 

Проаналізувати про результати педпрактики можна зокрема з 

документації, яку практиканти представили на кафедру: плани проведених уроків, 

наочність, щоденники, характеристики тощо. 

У звітах студентів про педагогічну практику та в характеристиках студентів-

практикантів вказується, що студенти добре володіють іноземними мовами та 

методикою їх викладання, а головне — це те, що люблять свою професію, старанно 

готувались до проведення уроків, заохочували учнів до вивчення іноземної мови, 
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намагались залучити їх до плідної роботи на уроках. Згідно з висновками 

керівників педпрактики, це їм вдавалось. 

Підкреслено такі риси характеру наших студентів, як чуткість,  уважність, 

добропорядність, ерудиція, тактовність, любов та повага учнів. Про зацікавленість 

до професії вчителя свідчить документація, яка представлена студентами до 

перевірки. Більшість студентів оформила її старанно, як подобає вчителю. 

До труднощів, з якими зіткнулися студенти-практиканти належать: проведення 

контролю за методикою тестування; підготовка матеріалу до уроку (не всі учні 

забезпечені підручниками). 

У ході педпрактики були виявлені такі недоліки: окремі студенти не вміють 

залучити всіх учнів до роботи, включити у мовленнєву ситуацію; практиканти 

досить багато  часу  втрачають  на оформлення звітів, зібрання документів. 

Основні зауваження методистів стосуються оформлення звітної документації з 

педпрактики: звіту про педагогічну та профорієнтаційну роботу, плану залікового 

уроку;спостерігаються технічні, зокрема граматичні огріхи, відсутні підписи 

учителя-методиста з рекомендованою оцінкою за проведений практикантом урок 

або організаційно-виховний захід.  

Педагогічна практика цілком залежить від ставлення студента до  професії 

вчителя, від бажання студента підготуватись до роботи вчителем. Керівник 

практики тільки організує проходження практики та констатує вміння 

практикантів, готовність до роботи. 

Для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 

Філологія, предметної спеціальності Германські мови і літератури (переклад 

включно) базою для виробничої практики (перекладацької) стали два 

найвідоміші музеї міста: Історичний музей О.В. Суворова та Історико-

краєзнавчий музей Придунав‘я. 

Для музею О.В. Суворова проходження перекладацької практики 

студентами університету факультету іноземних мов стало вже традицією, яка 

приносить плідну співпрацю. Студенти займалися перекладом етикетажу на 

англійську і німецьку мову. Окремим завданням стала презентація тематичних 
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розділів експозиції та музейних експонатів європейськими мовами. На 

завершення відбулася презентація відеороботи, підготовленої групою студентів 

німецько-англійського відділення під керівництвом Лузанової Олени, яка була 

присвячена заохоченню іноземних туристів до відвідування музею та діорами 

―Штурм фортеці Ізмаїл‖. 

В Історико-краєзнавчому музеї Придунав‘я студенти, окрім перекладу 

музейного етикетажу, презентували два зали «Ізмаїл турецький» та «Соціально-

культурне життя міста в 18-19 ст.» двома європейськими мовами – англійською 

та німецькою. Дуже цікавою стала форма презентації: студенти змінювали мови 

в процесі розповідей, що надало особливості і незвичайності представленим 

екскурсіям. 

Співробітники музеїв наголосили, що з появою студентів музеї оживають, 

а їх свіжі ідеї і нові погляди на історичні події допомагають відкривати нове 

бачення ролі і місця музею в сучасному житті. 

З 15 листопада по 27 грудня 2020 р. студенти 4 курсу факультету 

іноземних мов проходили виробничу практику. Майбутні перекладачі вперше 

пішли до школи. У них виробнича практика розділялась на 2 частини – педагогічну 

та перекладацьку. Практика продемонструвала, що вони вміють все – і добре 

перекладати, і викладати іноземні мови у сучасній школі. 

Студенти ІІ курсу спеціальності 035 Філологія проходили виробничу практику 

на базі Ізмаїльського інтернаціонального клубу моряків. 

Вищезазначена практика проходила у три етапи: 

І етап - початковий (участь у настановній конференції, у груповій роботі з 

методистом від фахової кафедри та знайомство х базою практики). 

ІІ етап – основний (робота в Інтернаціональному клубі моряків) 

Під час проходження практики  студентам необхідно було зібрати, 

проаналізувати та висвітлити в звіті про ознайомчу практику таку інформацію: 

- Висвітлити загальну характеристику підприємства − бази практики; дати повну 

назва підприємства, рік заснування, місце його знаходження, господарчо-правову 

форму та головне призначення підприємства, основну продукцію  (товари, роботи, 

http://idgu.edu.ua/practice
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послуги), обсяги виробництва, споживачі, основні конкуренти, характеристику 

технології виробництва (застаріла, нова, відповідає світовому рівню, рівень 

автоматизації робіт). 

- Охарактеризувати організаційну структуру бази практики тобто подати 

організаційну схему, зв‘язки та розподіл відповідальності в рамках підприємства / 

установи, визначити відповідність типу структури підприємства завданням 

виробництва. 

-  Вивчити професійні обов'язки перекладача-референта підприємства − бази 

практики (важливість праці перекладача-референта для підприємства, знання, 

вміння та навички, що необхідні для якісної роботи перекладача-референта, 

ступінь забезпечення науково-технічними словниками, можливість використання 

комп‘ютерів у процесі перекладу, труднощі в роботі перекладача-референта). 

- Провести спостереження за якістю виконання перекладацьких матеріалів та 

описати цю роботу у звіті: 

- З‘ясувати особливості письмового перекладу (договори, контракти, проекти, 

каталоги продукції, інструкції, стандарти, специфікації, техпаспорти, брошури, 

патенти, рекламні тексти, креслення тощо).  

- Провести спостереження за усним перекладом (переговори, ділові зустрічі, 

конференції, телефонні розмови тощо  на замовлення підприємства). 

ІІІ етап – підсумковий (оформлення звітної документації з практики й участь в 

підсумковій конференції). 

Проведена робота дала можливість з‘ясувати, що студенти виконали її вдало й 

отримали відмінні оцінки.  

Ознайомчу практику для студентів І курсу було перенесено на 2020-2021 н.р у 

зв‘язку з загальнонаціональним карантином (наказ №164-с від 12.11.2020 р.). 

Ознайомчу практику було організовано з урахуванням умов дистанційного 

навчання. 

Ознайомча практика носить міждисциплінарний характер, базується на знаннях 

психолого-педагогічних дисциплін, тому вона поділяється на три етапи:  

I етап – початковий  
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1) участь студентів у настановчій конфекції, у груповій роботі з 

методистами та керівником практики  від фахових кафедр; 

2) знайомство зі школою: директором, завучем, заступником директора з 

виховної роботи, вчителями школи; 

3) ознайомлення з основною шкільною документацією (сайт школи плани, 

журнал, розклад уроків та ін.); 

4) ознайомлення з системою навчально-виховної роботи у школі та класі 

(тематика й форми проведення основних заходів, особливості роботи в 

дистанційному або змішаному форматі); 

5) знайомство з учнями класу на онлайн-уроках; 

6) складання індивідуального плану роботи студента та його затвердження. 

II етап – основний 

1) відвідування онлайн-уроків учителів школи, їх аналіз; 

2) відвідування позакласних заходів, їх аналіз; 

3) виготовлення дидактичних матеріалів до уроків учителів та до виховних 

заходів; 

4) вивчення особистості учня й написання його характеристики; 

III етап – підсумковий 

1) оформлення звітної документації з практики (звіт про роботу в школі; 

написання психолого-педагогічної характеристики учня; оформлення щоденника 

роботи в школі; виготовлення наочного зразка як дидактичного матеріалу до уроку 

або виховного заходу з методичною запискою щодо його застосування; звіт про 

виконане  дослідне завдання з певної проблеми; характеристика на студента зі 

школи); 

2) участь в підсумковій конференції. 

Проведена робота випускових кафедр дала можливість з‘ясувати, що студенти ІІ 

курсу виконали її вдало, підготували електронну презентацію й отримали відмінні 

оцінки. 
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5. Ефективність науково-дослідної діяльності 

25-26 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті проведено у дистанційному форматі міжнародну науково-практичну 

конференцію «Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики», 

започатковану на факультеті іноземних мов з перспективою стати щорічним 

регіоноцентричним науковим заходом як наукова платформа для обговорення 

актуальних питань регіонального розвитку з річищі гуманітарних досліджень. 

Цього року вона об‘єднала вчених з України, Молдови, Румунії, Германії та США, 

зокрема зарубіжних колег з університетів-партнерів ІДГУ ―Dunerea de Jos‖ 

(Румунія), ―Danubius‖ (Румунія), Державного університету Комрату (UTAG, 

Республіка Молдова). 

 

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової 

літератури 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого 

часу викладачів. 

1. Шевчук Т.С. Світовий літературний процес в контексті сучасних наукових 

парадигм (держреєстраційний номер 0117U001800), керівник проф. 

Шевчук Т.С. (2017-2021). 

Мета НДР – дослідити особливості літературного процесу у світовій літературі 

з методологічних засад новітніх наукових парадигм. Результати: колективна 

наукова робота кафедри. 

2.Шевчук Т.С. «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського 

Придунав‘я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму» 

(ДР 0119U100996, керівник – д. філол. н. проф. Шевчук Т. С.). 

Мета НДР – дослідити стан розвитку і естетичні досягнення сучасної 

літератури і  живопису Українського Придунав‘я як засобу міжкультурної 

комунікації, гармонізації і стабілізації міжетнічних відносин у 

багатонаціональному регіоні в процесі формування колективної ідентичності 

локального соціуму. Результати: наукова робота авторів проекту. 
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3. Берестецька О.П. Участь у виконанні наукового проекту «Регіональна 

література і живопис етнічних груп Українського Придунав‘я як засіб 

формування колективної ідентичності локального соціуму» (ДР 0119U100996, 

керівник – д. філол. н. проф. Шевчук Т. С.).  

Заходи, здійснені спільно з Ізмаїльськими районними та міськими 

адміністраціями (участь викладачів у роботі Малої академії наук, у семінарах 

та конференціях Ізмаїльської міської ради; проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін тощо)  

 Шевчук Т.С. Ізмаїльська міська адміністрація профінансувала публікацію 

проєктної роботи – альбом «Художники Бессарабії» (2020): 

https://drive.google.com/file/d/17JBVkZrRFuhEnPeJ3lJIeDxjjENS7Rbq/view 

 Дзіковська Л.М. рецензія на наукову роботу «Формування читацької 

компетентності молоді шляхом ознайомлення зі сторінками оспіваного 

Ізмаїлу» учнів 9-В класу ЗОШ №11 І-ІІІ ступенів м.Ізмаїл Ізмаїльського 

району Одеської області Райкова В.Д., Мазохи Ю.В. (науковий керівник – 

вчитель зарубіжної літератури Райкова Л.М.) 

 Глущук С.В. – член журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук (наказ по ІДГУ №179 від 15.12.2020 

р.): заочне оцінювання дослідницької роботи та постера учня 7-А класу 

загальноосвітньої школи №8 м. Ізмаїл Одеської області Канюка Михайла 

Віталійовича з теми «Общение в эпоху Online». 

 Кискін.О.М. Рецензування науково-дослідних робіт МАН (грудень, 2020 

р.): Колєсникова Аніта Едуардівна, учениця 11-Б класу ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 10 м. Ізмаїла з теми «Драматургія епічного театру Б. Брехта. 

«Матінка Кураж і її діти». (науковий керівник: Васюк Антоніна Петрівна, 

вчитель російської мови і літератури); Чернова Валерія Володимирівна 

учениця 10-А класу Новонекрасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми «Мої 

https://drive.google.com/file/d/17JBVkZrRFuhEnPeJ3lJIeDxjjENS7Rbq/view
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перші поетичні кроки» (науковий керівник: Мітакі Людмила 

Михайлівна). 

Участь викладачів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, 

симпозіумах, семінарах, виставках. 

Шевчук Т.С.: 

The Danube – Axis of European Identity. (закордонна, Галац, 29.06) 

VI Дунайські наукові читання. (міжнародна, Ізмаїл, 16 жовтня 2020) 

Підтримка та супровід обдарованих учнів у сучасному освітньо-

інформаційному просторі. (всеукр, Київ, 27 жовтня) 

Вища освіта у міждисциплінарному вимірі: від культурних традицій до 

педагогічних інновацій. (міжнародна , Ізмаїл, 3 листопада 2020) 

Буджацький фронтир у світлі гуманітарних досліджень. (міжнародна ,Ізмаїл, 

25-26 листопада 2020) 

Переклади Дмитра Павличка як чинник міжлітературної взаємодії. 

(міжнародна,  Дрогобич, 26-27 листопада 2020) 

 

Берестецька О.П.: 

 

Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток 

мови та літератури. (міжнародна, Львів, 8-9 травня 2020) 

Топчий Л.М.: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників 

філологічних наук. (міжнародна, Одеса, 21-22 лютого, 2020) 

 

Дунай – вісь європейської ідентичності. (міжнародна, Ізмаїл, 29.06.2020) 

VI Дунайські наукові читання Імператив соціального партнерства в освітньо-

науковому просторі: євроінтеграційні та регіональні виклики сьогодення 

(міжнародна, Ізмаїл, 16 жовтня 2020) 

Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики (міжнародна ,Ізмаїл, 

25-26 листопада 2020) 

 

 



28 

 

Буджакский фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики.( 

міжнародна,Ізмаіл, 25-26 листопада 2020) 

Дзіковська Л.М.: 

VІ Дунайські наукові читання «Імператив соціального партнерства в 

освітньо-науковому просторі: євро інтеграційні та регіональні виклики 

сьогодення». (міжнародна, Ізмаїл, 16.10.2020) 

Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики. 

(міжнародна,Ізмаіл, 25-26 листопада 2020). 

Глущук С.В.: 

Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності 

(всеукр, Херосн, 20 листопада 2020 р.) 

Савоськіна Т.О.: 

Tne Danube – Axis of European Identity. (міжнародна, Галац, 29 червня 2020 року) 

Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики.( міжнародна,Ізмаіл, 

25-26 листопада 2020). 

Кискін О.М.: 

Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики.( міжнародна,Ізмаіл, 

25-26 листопада 2020). 

 

Science, Trends and Perspectives (міжнародна, Токіо, 18-19 травня 2020 р.) 

Інновації в освітньому процесі: методологія, тенденції, технології  (міжнародна, 

Ізмаїл, 22 травня 2020 р.) 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama.pdf 

Modern Science, Practice, Society (міжнародна, Бостон, 25-26 травня 2020 р.) 

The Danube – Axis of European Identity // http://www.conferences.univ-

danubius.ro/public/conferences/8/schedConfs/52/program-en_US.pdf (міжнародна, 

Галац, 29 червня 2020 року) 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama.pdf
http://www.conferences.univ-danubius.ro/public/conferences/8/schedConfs/52/program-en_US.pdf
http://www.conferences.univ-danubius.ro/public/conferences/8/schedConfs/52/program-en_US.pdf
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Список наукових праць, опублікованих у 2020  р. 

П.І.Б 

 автора 

Назва роботи Назва видання  Том, номер (випуск), сторінки, 

посилання 

Шевчук Т.С. Полікультурна основа 

регіональної літератури і 

образотворчого мистецтва 

Одещини у науковому 

вимірі // (Київ, 12 березня 

2020).  

Національна ідентичність як 

проблема науки і освіти: 

матеріали науково-практичної 

конференції 

К.: Інститут обдарованої дитини  

НАПН України, 2020. с. 67-71.  

 

Шевчук Т.С. Методичний кейс з 

вивчення регіональної 

складової інтегрованого 

курсу «Мистецтво» в ЗОШ 

Українського Придунав‘я 

VI Дунайські наукові читання   

Кічук Я.В., Шевчук 

Т.С., Урсу Н.Г. 

Національно-культурні 

громадські об‘єднання 

етнічних спільнот Буджака 

Буджацький фронтир у світлі 

гуманітарних досліджень 

 

Шевчук Т.С. Русскоязычный локальный 

текст юга Одесской 

области 

Буджацький фронтир у світлі 

гуманітарних досліджень 

 

Шевчук Т.С. Горизонти мистецького 

краєзнавства Південної 

Бессарабії 

Вища освіта у 

міждисциплінарному вимірі: від 

традицій до іновацій 

Ізмаїл, 2020. 

с. 106-110. 

Шевчук Т.С. Професійне мистецтво у 

розвитку креативності 

обдарованих учнів 

Підтримка та супровід 

обдарованих учнів в сучасному 

інформаційно-освітньому 

просторі:матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної онлайн-конференції 

(Київ, 27 жовтня 2020).  

 

Київ: Інститут обдарованої дитини  

НАПН України, 2020. с. 40-46. 

Берестецька О.П. Деякі спостереження над 

дискурсом фб-сторінки 

болгарського 

інтерактивного конкурсу 

«На трите хълма» 
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Дзіковська Л.М. Будинок Волошина як 

«високий зразок 

культурного будівництва» 

Філологічні діалоги Вип.7 

Дзіковська Л.М. Формування моральних 

цінностей у школярів за 

допомогою авторської 

пісні 

Імператив соціального 

партнерства в освітньо-

науковому просторі: євро 

інтеграційні та регіональні 

виклики сьогодення 

VІ Дунайські наукові читання 

Дзіковська Л.М. Духовне виховання в 

національно-культурному 

контексті: польський 

досвід Ізмаїла 

Буджацький фронтир у дзеркалі 

сучасної гуманітаристики 

 

Глущук С.В. Використання платформи 

дистанційного навчання 

Moodle при вивченні 

риторики в закладі вищої 

освіти //  https://isg-

konf.com/wp-

content/uploads/2020/05/XV

II-Conference-18-19-Tokyo-

Japan-book.pdf 

The 17 th International scientific 

and practical conference 

«SCIENCE, TRENDS AND 

PERSPECTIVES» (18-19 May, 

2020). 

Tokyo, Japan 2020. – С. 156-158 

Глущук С.В. Застосування 
інформаційно-
комунікаційних технологій 
при вивченні гуманітарних 
дисциплін у закладі вищої 
освіти // 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/1in

novaciyi-v-osvitnomu-

procesi-metodolohija-

tendenciyi-tehnolohiyi.pdf 

Інновації в освітньому процесі: 

методологія, тенденції, 

технології 

Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – С. 35-37 

Глущук С.В. Специфіка організації 

освітнього процесу з 

дисциплін вільного вибору 

на базі платформи Moodle 

//https://isg-konf.com/wp-

content/uploads/2020/05/XV

III-Conference-25-26-

Boston-USA-book.pdf 

The 18 th International scientific 

and practical conference 

«MODERN SCIENCE, 

PRACTICE, SOCIETY» (25-26 

May 2020) 

Boston, USA 2020. – С. 251 – 252 

https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVIII-Conference-25-26-Boston-USA-book.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVIII-Conference-25-26-Boston-USA-book.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVIII-Conference-25-26-Boston-USA-book.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVIII-Conference-25-26-Boston-USA-book.pdf
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У фахових виданнях ВАК 

 

У зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричної бази Index Copernicus 

Кискін О.М. Новела Е.А. ПО 

«WILLIAM WILSON» в 

світовому кінематографі 

 

Text  et  culture:  Збірник 

наукових праць.  Ізмаїл : РВВ 

ІДГУ, 2020.   

 

Вип.  6. - 78 с. 

С. 24-27 

 Шевчук Т.С. Формування 

колективної 

ідентичності учнів та 

молоді засобами 

естетичного 

виховання в 

поліетнічному регіоні 

Науковий вісник 
Ізмаїльського державного 
гуманітарного 
університету (Педагогіка).  

Вип. 48…. – Ізмаїл:  
РВЦ ІДГУ, 2020. – С. 
 

Tetyana 

Shevchuk, 

Olha Shykyrynsk

a 

 

Creative Concepts of 

Bessarabian Laureates‘ 

Works in Art 

Competition  

of International 

Academy of 

Contemporary Arts  

 

Journal of Danubian Studies 

and Research 

Vol. 10, Issue No 1, 2020. –  Galaţi:  

Editura Universitara Danubius. P. 45-54 

Топчий Л.М.  Гендерный аспект 

фразеологизмов ( на 

материале русского и 

украинского зяыков) 

Вчені записки Таврійського 

ун-ту ім. В.Вернадського 

Серія: Філологія. Соціальні 

комунікації 

http://www.philol.vernadskyj

ournals.in.ua/journals/2020/1

_2020/part_1/34.pdf 

Т.31 ( 70), № 1, 2020. С. 177-181 

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/34.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/34.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/34.pdf
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http://www.philol.vernadskyj

ournals.in.ua/journals/2020/1

_2020/part_1/2.pdf ( зміст) 

http://www.philol.vernadskyj

ournals.in.ua/journals/2020/1

_2020/part_1/1.pdf( 

титульна сторінка) 

 

Глущук С.В. Methods of Forming 

Pupils‘ 

Linguistic Competence 

While Studying 

Morphology in General 

Secondary Educational 

Establishments in the 

Ukrainian Danube 

Region 

http://dj.univ-

danubius.ro/index.php/J

DSR/article/view/459/6

26 

 

 

Journal of Danubian Studies 

and Research 

 

Vol. 10, No 1. – 2020. – P. 74 – 83. 

Савоськіна Т.О. Историческое бытие в 

поэтической рецепции 

С.А. Тучкова 

Journal of Danubian Studies 

and Research 

Vol.10. N 2/ 2020 

 

http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/issue/view/27 

    

В інших іноземних виданнях 

Шевчук Т.С. Історична пам'ять в 

поезії бессарабських 

болгар 

Dunarea-Nistru. Дунав-
Днестър. Годишник.  

 

Т. VII. Тараклия: Centrografic,  

2020. C. 354-357. 

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/2.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/2.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/2.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/1.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/1.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/1.pdf
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/459/626
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/459/626
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/459/626
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/459/626
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Список наукових праць, прийнятих до друку в 2020 році у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор: 

Yaroslav KICHUK, Tetyana SHEVCHUK. ACTIVITIES of NATIONAL MINORITIES NGOs 

in BUDZHAK (PERIOD OF INDEPENDENT UKRAINE). Danubius Supliment: Modernity, 

Post-modernity, Communism, Post-communism. Ukrainian Historiographic Contributions,  

supplementary issue. V. ……. Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2020. P. …….. 

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, методичних 

рекомендацій 

Шевчук Т.С. Колективна монографія.  Творчі об‘єднання художників  Українського 

Придунав‘я. Наука і освіта українського Придунав‘я: виміри, виклики, перспективи: 

колективна монографія укр. та англ. мовами / Ізмаїл: РВВ ІДГУ – Ірбіс, 2020. 432 с. С.147-

168. 

Шевчук Т.С. Методичні рекомендації. Методичні аспекти викладання регіонального 

блоку інтегрованого курсу ―Мистецтво‖ в ЗОШ півдня Одеської області. Ізмаїл: РВВ 

ІДГУ, 2020. 83 с.  

Конференції, семінари, круглі столи, що проводилися кафедрою у 

звітному році: 

Берестецька О.П. Організація конференції до 142-ї річниці визволення 

Болгарії від турецького поневолення та презентації книги Г. Казанджиева 

(березень 2020). 

Наукові гуртки, проблемні групи кафедри: 

Кискін О.М.: 

Проблемна група «Поетичний простір південної Бессарабії» Студенти:  

Бахтіна Інна;  

Волкова Єлизавета;  

Козуб Ірина; 

Спиридонов Олександр; 

Техерова Вероніка; 

Чернєва Світлана; 

Шило Карина. 

 (ІV курс, 44 група). 
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Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, 

олімпіадах, конкурсах, виставках: 

П.І.Б. Назва 

заходу / тема роботи 
Науковий 

керівник 

Місце проведення 

Фетова О. Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента //  

Література і кіно: 

особливості сучасних 

екранізацій фантастики Г. 

Велса 

Шевчук Т.С. Ізмаїл, 15 травня 2020 

Янцос Н. Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента  // 

Музична топіка у ліриці 

Генріха Гейне 

Шевчук Т.С. Ізмаїл, 15 травня 2020 

Касьянова 

Є.Б. 
Х всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Пріоритетні напрями 
європейського наукового 
простору: пошук 
студента», присвяченої 
Всесвітньому дню науки 
(15 травня 2020 р.) 

Дзіковська 

Л.М. 

ІДГУ 

Міхова Т.О. Х всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Пріоритетні напрями 
європейського наукового 
простору: пошук 
студента», присвяченої 
Всесвітньому дню науки 
(15 травня 2020 р.) 

Дзіковська 

Л.М. 

ІДГУ 

Гаврилаш О Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

Савоськіна 

Т.О. 

ІДГУ 

Кірнєва В.   Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

Савоськіна 

Т.О. 

ІДГУ 

Полозюк О. Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

Савоськіна 

Т.О. 

ІДГУ 

Каназірская 

М. 

Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

Савоськіна 

Т.О. 

ІДГУ 

Куртєва 

Олена,  V к., 

X Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

Кискін О.М. ІДГУ 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
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ФІМ 

 

конференція «Пріоритетні 

напрями європейського 

наукового простору: пошук 

студента», ІДГУ, травень, 

2020. 

Козуб І.І.,  

3 курс, ФІМ 

 

VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та 

тенденції розвитку 

гуманітарних  

і соціально-економічних 

наук»,  

18 листопада, 2020 року 

Кискін О.М. ІДГУ 

Руденко   О., 

6 курс, ФІМ 

VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та 

тенденції розвитку 

гуманітарних  

і соціально-економічних 

наук»,  

18 листопада, 2020 року 

Кискін О.М. ІДГУ 

Куртєва О.,  

VI к., ФІМ  

VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та 

тенденції розвитку 

гуманітарних  

і соціально-економічних 

наук»,  

18 листопада, 2020 року 

Кискін О.М. ІДГУ 

Леонов О.,  

VI к., ФІМ 

VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та 

тенденції розвитку 

гуманітарних  

і соціально-економічних 

наук»,  

18 листопада, 2020 року 

Кискін О.М. ІДГУ 

Орлов  С.,  

VI  к.,  ФІМ 

VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та 

тенденції розвитку 

гуманітарних  

Кискін О.М. ІДГУ 
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Публікації студентів 

П.І.Б. 

 студента 

Назва  

роботи 

Науковий 

керівник 

Назва  

видання  

Том, номер 

(випуск)  

Муту О. Образ старообрядців-

липован в 

російськомовній 

поезії Буджака  

Шевчук Т.С. Дунав-Днестър. Годишник. 

Тараклия: Centrografic, 2020. 

Т. VII. 

C. 313-316. 

Фетова О. Література і кіно: 

особливості сучасних 

екранізацій 

фантастики Г. Велса 

Шевчук Т.С. Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента 

Вип. 10 

С. 143-146 

Янцос Н. Музична топіка у 

ліриці Генріха Гейне 

Шевчук Т.С. Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента 

Вип. 10 

С. 156-158 

Фетова О. Література і кіно в 

сучасних теоріях 

синтезу мистецтв 

Шевчук Т.С. Text et culture Вип. 6 

С. 59-63 

Касьянова 

Є.Б. 

 Дзіковська 

Л.М. 

Х всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента», 
присвяченої Всесвітньому дню 

науки (15 травня 2020 р.) 

 

Міхова Т.О. Теоретичні аспекти 

дослідження 

творчості Емілі 

Бронте у контексті 

загальної 

літературної 

Дзіковська 

Л.М. 

 Х всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента», 

присвяченої Всесвітньому дню 

 

і соціально-економічних 

наук»,  

18 листопада, 2020 року 

Орлов С. Онлайн-конференція  

«Розвиток філології та 

лінгвістики на сучасному 

історичному етапі» (м. 

Одесса, 11 -12 грудня 2020 

р.) 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/c

onf/fil/archive/1353/  

Кискін О.М. Одеса 

Леонов О.,  

VI к., ФІМ 

Онлайн-конференція  

«Розвиток філології та 

лінгвістики на сучасному 

історичному етапі» (м. 

Одесса, 11 -12 грудня 2020 

р.) 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/c

onf/fil/archive/1353/ 

Кискін О.М. Одеса 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
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тенденції науки (15 травня 2020 р.) 

Міхова Т.О. Стилістичні 

особливості в романі 

«Буремний перевал» 

Емілі Бронте 

Дзіковська 

Л.М. 

Науковий пошук студентів XXI 

ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

збірника ще 

немає 

Розворська 

К.О. 

Дослідженняанглійсь

кого романтизму 

крізь призму 

творчості Джорджа 

Байрона  

Дзіковська 

Л.М. 

 Х всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента», 

присвяченої Всесвітньому дню 

науки (15 травня 2020 р.) 

 

Розворська 

К.О. 

Методичні 

особливості вивчення 

лірики Джорджа 

Байрона в контексті 

романтичної епохи 

Дзіковська 

Л.М. 

Науковий пошук студентів XXI 

ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

збірника ще 

немає 

Раду К.В. Феномен самотності в 

англомовній 

літературі 

Дзіковська 

Л.М. 

Науковий пошук студентів XXI 

ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

збірника ще 

немає 

Раду К.В. Символ самотності в 

англомовній картині 

світу 

Дзіковська 

Л.М. 

Філологічні науки в системі 

сучасного гуманітарного знання 

ХХІ століття (25-26.12.2020) 

 

Гаврилаш О Художні засоби 

репрезентації 

комічного у повісті 

Джером К. Джером 

«Троє в човні, якщо 

не рахувати собаки» 

Савоськіна 

Т.О 

Науковий пошук студентів XXI 

ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

збірника ще 

немає 

Кірнєва В.   Концепт дому  і 

родини в романі Ч. 

Дікенса «Домбі  і 

син» 

Савоськіна 

Т.О 

Науковий пошук студентів XXI 

ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

збірника ще 

немає 

Полозюк О. Художні функції 

географічних образів 

у поемі Д.Г.Байрона 

«Паломництво 

Чайльд Гарольда» 

 

Савоськіна 

Т.О 

Науковий пошук студентів XXI 

ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

збірника ще 

немає 

Каназірская 

М. 

Антитеза духовного і 

матеріального в 

любовній ліриці П.Б. 

Шеллі 

Савоськіна 

Т.О 

Науковий пошук студентів XXI 

ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

збірника ще 

немає 

Чакир Н. Культурно-історичні 

передумови розвитку 

літератури жахів 

Кискін О.М. Text  et  culture:  Збірник 

наукових праць.  Ізмаїл : РВВ 

ІДГУ, 2020.   

 

Вип.  6. - 78 с. 

С. 66-70 

Козуб І.І. 

 

Французькі мотиви у 

ліриці Володимира 

Висоцького 

Кискін О.М. «НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та тенденції 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
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 розвитку гуманітарних  

і соціально-економічних наук», 

2020 

 

Руденко   

О.  

Витоки та 

особливості брудного 

реалізму як 

літературного 

напряму 

Кискін О.М. «НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та тенденції 

розвитку гуманітарних  

і соціально-економічних наук», 

2020 

 

Куртєва О.,  

VI к., ФІМ  

Естетизація спиртних 

напоїв та алкогольної 

символіки у творчості 

Е.М. Ремарка  

Кискін О.М. «НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та тенденції 

розвитку гуманітарних  

і соціально-економічних наук», 

2020 

 

Орлов  С.,  

VI  к.,  ФІМ 

Формування  образу  

шпигуна  в  світовій 

літературі  

Кискін О.М. «НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та тенденції 

розвитку гуманітарних  

і соціально-економічних наук», 

2020 

 

Орлов С. Формування образу 

шпигуна в 

англійській літературі 

 

Кискін О.М. http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf

/fil/archive/1353/ 

 

Леонов О.,  

VI к., ФІМ 

Історія створення 

англійського 

шпигунського роману 

 

Кискін О.М. http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf

/fil/archive/1353/ 

 

Леонов О.,  

VI к., ФІМ 

Витоки жанру 

шпигунського роману  

Кискін О.М. «НАУКОВИЙ ПОШУК 

СТУДЕНТІВ ХХІ СТ.: 

сучасні проблеми та тенденції 

розвитку гуманітарних  

і соціально-економічних наук», 

2020 

 

Руденко   

О. 

Місце творчого 

доробку Чарлза 

Буковскі у сучасній 

культурі. 

Кискін О.М. Перспективні напрями 

наукових досліджень, LV 

Міжнародна науково-практична 

iнтернет-конференція. – м. 

Львів, 24 листопада 2020 року.  

Ч. 3, 164 с. 

С. 25- 33 

 

Інформація про впровадження колективних та індивідуальних наукових тем 

кафедри у навчальний процес ЗВО. 

Шевчук Т.С. ДВВ: 

 Методичні аспекти викладання регіонального блоку інтегрованого курсу 

―Мистецтво‖ в ЗОШ півдня Одеської області 

 Літературна компаративістика 

 Переклад як форма міжкультурної взаємодії 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/fil/archive/1353/
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 Канон і деканонізація соцреалізму 

Кискін О.М.: 

 Історія літературних напрямів та шкіл. 

 Російська література XVIII ст.. 

 УНТ 

 Інновації у викладанні світової літератури у школі 

 Російська література XХ ст. 

 

Впровадження тем магістерських робіт: 

Шевчук Т.С.: 

Муту О.Ю. Регіональні маркери російськомовної поезії Буджака 

Фетова О.В. Література і кіно: інтермедіальні модифікації естетичної 

проблематики романів Герберта Велса в сучасних екранізаціях 

Коломійчук Л.І. Романтична символіка в поезії та живописі Вільяма Блейка. 

Янцос Н. Музичний код лірики Генріха Гейне. 

Дзіковська Л.М.: 

Касьянова Є.Б. Амеріканська національна ідея в поезії Волта Вітмена 

Міхова Т.О. Аналіз вираження емоцій  в романі «Буремний перевал» Емілі 

Бронте 

Розворська К.О. Лірика Джорджа Байрона:настрій епохи 

Раду К. Концепт «самотність» у романі «Щиголь»Донни Тратт 

Савоськіна Т.О.: 

Кірнєва В.  Концепт дома та родини в романі Ч.Діккенса «Домбі і син» 

Гаврилаш О. Особливості британського гумору у повеД.К.Джером «Троє в 

човні, якщо не рухувати собаки» 

Полозюк О. Географічні образи і художній простір у поемі Д. Г. Байрона 

«Паломництво Чайльда Гарольда» 

Каназірская М. Філософія кохання та природи в ліриці П.Б.Шеллі 

Дрожжина І.С. Літературна традиція дендизма в новелах Конан Дойля 

Кискін О.М.: 

Орлов С.Є. Міжнародний шпигун у романах Я.Флемінга – особливості 

втілення образу. 
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Леонов О.О. Специфіка жанру шпигунського трилеру у творчості 

Я.Флемінга. 

Руденко О.В. Творчість Ч. Буковського як представника літератури бітників. 

Куртєва О.М. Спиртні напої у творчості Е.-М.Ремарка. 

Чакир Н.І. Розмаїття форм зображення страху в новелістиці Е.А.По. 

Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами ЗВО 

Договір про наукове консультування Обласного Центру національних 

культур надає можливість авторам проєкту «Регіональна література і 

живопис етнічних груп Українського Придунав‘я як засіб формування 

колективної ідентичності локального соціуму» (ДР 0119U100996) має 

безпосереднє відношення до динамічного  аспекту проєкту, який передбачає 

моделювання культурної політики регіону шляхом презентації матеріалів 

проєкту в місцевих культурних осередках та проведення безпосередніх 

заходів на їх базі. 01.09.2020, договір укладено на п‘ять років (2020-2025). 

Інші форми наукової діяльності: 

 Шевчук Т. С. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01, Інститут 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (наказ № 1412 від 

18.12.2018). 

 Шевчук Т.С. Відгук на автореферат дисертації «Екзистенційний 

дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду», 

представлений Девдюк Іванною Василівною на здобуття наукового 

ступеня  доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство. Захист у СВР: Д 26.001.46, КНУ імені 

Тараса Шевченка, дата захисту: 11.12.2020 

 Савоськіна Т.О. з 2018 член редсовета по напряму  закордонного 

наукового видання «Научные диалоги» (г.Екатеринбург, Россия). 

Інформація на сайті:              http://nauka-

dialog.ru/10_00_00_filologicheskie_nauki 

http://nauka-dialog.ru/10_00_00_filologicheskie_nauki
http://nauka-dialog.ru/10_00_00_filologicheskie_nauki
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 Кискін О.М.  Рецензування, експертна оцінка методичного посібника 

Стоянової Л.М. (Лютий 2020-02-29) 

 Кискін О.М.  Рецензування, експертна оцінка на кваліфікаційну роботу 

Бурдюжи Олени Миколаївни  «ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИЧНИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ» 

(лютий, 2020) 
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Кафедра англійської філології 

Список наукових праць, опублікованих у 2020  р. 
Опубліковані статті 

№ 

з/

п 

П.І.Б 

 автора 

Назва роботи Назва видання  Том, номер (випуск), 

сторінки, 

посилання 

У збірниках наукових праць 

1. Олейнікова Г.О. Текстоформуючі функції 

заголовка 

Збірник наукових праць Text et 

culture, Ізмаїл, 2020 

Вип.5 С.38-41 

2. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний 

центр художнього тексту 

Збірник наукових праць Text et 

culture, Ізмаїл, 2020 

Вип.6 С.49-52 

3. Слободяк С.І. The stylistic potential of literary 

urbanonyms in fiction texts 

Text et culture: Збірник наукових 

праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. 

Вип. 5. –С. 53– 56. 

4. Слободяк С.І. До питання про жанрово-

тематичний потенціал 

асоціативних антропонімів 

художнього твору 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи 

розвитку»: Зб. наук. праць. 

Переяслав, 2020. 

Вип. 60.  – С. 260– 262. 

 

5. Шиляєва Т.В. Sermon Titles as Means of 

Persuasion  

Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Тенденції та перспективи розвитку 

Науки і освіти в умовах 

глобалізації» м. Переяслав. 

26 червня 2020 року 

 

Вип. 60, 

c. 194-196 

6. Шиляєва Т.В.  Модальні елементи реалізації 

фідеїстичної стратегії 

англомовної православної  

проповіді .   

Text et Culture, збірник наукових  

праць.  Iзмаїл, 2020  

Випуск 5. 

 с.80-83 
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7. Шиляєва Т.В. Cross-linguistic influence in 

foreign language study. У 

співавторстві з Мельниченко 

Т. (Польща)  

Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції «Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку». 16 квітня 

20202 р., м. Переяслав.  

Випуск 60, с. 265-268. 

8. Шиляєва Т.В.  Формування перекладацької 

компетентності на прикладі 

перекладу метафор.  

 

Тези IV  Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Iнноваційні підходи розвитку 

компетентнісних якостей фахівців в 

умовах професійного становлення».  

 (23-24 квітня 2020 року), Ізмаїл, 

Національний університет «Одеська 

морська академія»,   

с 179-182. 

9. Шиляєва Т.В. Языковая характеристика 

экономической ситуации 

В связи с пандемией covid-19 

через метафоризацию 

Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції «Тенденції та 

перспективи розвиткуНауки і освіти 

в умовах глобалізації». м. 

Переяслав. 

Випуск 62 

С 124-127 

10. Шиляєва Т.В. Translation of the vocabulary of 

religious discourse of Budzhak 

region 

Матеріали міжнародної науково-

практичної «Буджацький Фронтир у 

дзеркалі сучасної Гуманітаристики» 

Здано у друк 

11. Шиляєва Т.В. Комунікативні стратегії в 

проповідях про Covid-19 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції VI 

Дунайські наукові читання 

«Імператив соціального партнерства 

в освітньо-науковому просторі: 

євроінтеграційні та регіональні 

виклики» 

Здано у друк 

12. Вдовенко Т.О. Lexico-semantic field «crime» 

in English detective prose 

Text et culture // Зб. наук. праць. – 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.   

– Вип. 5 

– С.12-13 
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13. Vdovenkо Т.O. Tolerance in modern english 

press  

Text et culture // Зб. наук. праць. – 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.   

– Вип. 6 

– С.12-15 

14. Vdovenkо Т.O. The problems and peculiarities 

of digital natives  

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. – Ізмаїл: ДІ 

НУ «ОМА», 2020.   

С.186-189. 

15. Потапенко Н. В.  Basic approaches to drama 

translation 

ΛΌГOΣ https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.ph

p/logos/issue/archive 

16. Потапенко Н. В. Лексичні інновації в 

англійській мові спричинені 

пандемією коронавірусу 

Збірник наукових матеріалів  V 

МІжнародної науково-практичної 

конференції "Сучасна наука: 

проблеми і перспективи"  

 

17. Крюкова О.І. «Коммуникативно-

прагматические 

характеристики письменной 

речи персонажей в системе 

художественной 

коммуникации. 

Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи 

розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ 

Переяслав, 2020. 

Вип. 57. ‒ С.171-173 

(січень, 2020р.). 

Матеріали науково-

практичної інтернет-

конференції розміщені на 

сайті  

http://confscience.webnode.

com.ua 

18. Крюкова О.І. ―Linguistic Organization of 

Personages‘ Diary Entries in J. 

Cheever‘s Novel ―The Wapshot 

Chronicle‖. 

Text et culture: Збірник наукових 

праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. 

Вип. 5. – C 26-29 (квітень, 

2020р.). 

19. Крюкова О.І. ―Stylistic Functioning of 

Punctuation Marks in 

Personages‘ Letters‖ 

Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку» 

Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. 

Вип. 60. С. 253- 256. 

(квітень, 2020р.) 

 

Матеріали науково-

практичної інтернет-

конференції розміщені на 

сайті: 

http://confscience.webnode.

com.ua 

20. Сорока Т.В. Anthropocentric nature of the Методологія та історіографія слов‘янськ, 2020. с. 103—

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/index
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/archive
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/archive
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phenomenon ‗language 

consciousness‘ 

мовознавства 109. 

21. Сорока Т.В. Pragmatics of translation: basic 

assumptions 

Перспективні напрямки сучасної 

науки та освіти: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної 

конференції викладачів і студентів 

донбаського державного 

педагогічного університету, 

учителів та учнів загальноосвітніх 

закладів 

слов‘янськ: ддпу, 2020. 

вип. 12. ч. 4. с. 138—141. 

22. Сорока Т.В. Procedure of typological 

investigation of Ukrainian, 

English and French axionomens 

Напрями та сучасні чинники 

розвитку міжнародних відносин: 

економічні та політичні аспекти: 

матеріали доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

м. Ужгород: видавничий 

дім «Гельветика», 2020. с. 

204—208. (216 c.) 

23. Сорока Т.В. Семний склад англійських 

аксіономенів на позначення 

моральності 

Мова і засоби масової комунікації 

на сучасному історичному етапі: 

матеріали доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

Львів, 11–12 вересня 2020 

р., «Наукова філологічна 

організація «логос», с. 

90—94 

24. Сорока Т.В. Communicative linguistics: 

current status 

Філологічні науки в умовах 

сучасних трансформаційних 

процесів 

Львів, 13–14 листопада 

2020 р., «Наукова 

філологічна організація 

«Логос», с. 113—117 

25. Четверікова О.Р. Рекламний медіа текст як 

віддзеркалення англомовних 

національно-культурних 

маркерів 

Text et culture: Збірник наукових 

праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – 

Вип. 5. – С.69-73. 

Вип. 5. – С.69-73. 

26. Четверікова О.Р. Мультимедійні риси 

рекламного слогану   

І Міжнародна науково-практична 

конф. «Міжкультурна комунікація в 

науковому і освітньому просторі» 

28-29 квітня 2020 р. Українсько-

німецький інститут Одеського 

національного політехнічного 

С. 331-335. 
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університету Одеса, 2020. 

27. Четверікова О.Р. Проблемавивченнясценарію 

(англ.) The problem of study of 

a screenplay 

Text et culture: Збірник наукових 

праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – 

Вип. 6. – С.69-73. 

Вип. 6. – С.70-73. 

28. Четверікова О.Р. Професійний дискурс у 

царині наукових досліджень 

(англ.) 

VІ дунайські наукові читання 

Імператив соціального партнерства 

В освітньо-науковому просторі: 

Євроінтеграційні та регіональні 

виклики 

Сьогодення // міжнародна науково-

практична конференціяз нагоди 80-

ої річниці ІДГУ, Ізмаїл,2020. 

друк 

29. Четверікова О.Р. Проблема перекладу 

Бессарабських топонімів 

англійською мовою (англ.) 

«Буджацький Фронтир у дзеркалі 

сучасної 

Гуманітаристики» // міжнародна 

науково-практична конференція, 

Ізмаїл,2020. 

друк 

30. Потапенко Н.В. Basic approaches to drama 

translation 

Specialized    and    multidisciplinary    

scientific    researches: Collection 

of scientific papers «ΛΌГOΣ» with  

Proceedings 

of the International  

Scientific  

and Practical  

Conference . -  Amsterdam,  The  

Netherland, 2020. 

 

Volume 6. - P. 7-9 

31. Ткаченко Л.Х.  Наукові 

тези―WorkingOutEnglishTests‖ 

(англійська мова).  

Збірник наукових праць Text et 

culture. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Перспективні наукові дослідження 

європейських мов, літератури та 

методик їх викладання.» 

вип.5, ст. 61-65, ІДГУ, 

19.02.20. 
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32. Ткаченко Л.Х. Наукові тези ―Using Authentic 

Materials at English Lessons‖ 

МНП конференція «Буджацький 

Фронтір» 25-26.11.20. 

Всеукр. НП інтернет- конференція, 

Маріуполь 

Грудень 2020 

У фахових виданнях ВАК 

1. Олейнікова Г.О. Особливості  фрактальної 

організації перспективи у 

творах науково-фантастичного 

жарну  

Науковий журнал. Львіский 

філологічний опис 

Вип..6, С. 60-65 

2. Вдовенко Т.О. Функціонування релігійної 

лексики в романі Дж. Барнса 

«Історія світу у 10 ½главах» 

/ Наукові записки // Серія: 

Філологічні науки. – 

Кропивницький: Видавництво 

«КОД», – 2020.  

– Вип. 187. 

– С.28-32. 

3. Сорока Т.В. Моральна свідомість і 

практика в семантиці 

українських та англійських 

аксіономенів 

Теоретичні й прикладні проблеми 

сучасної філології. 

 

 

 

Слов‘янськ, 2020. Вип. 11. 

С. 113—126. 

 

 

 

4. Сорока Т.В. Специфіка семного складу 

іменників на позначення 

моральності в сучасних 

українській та англійській 

мовах. 

Сучасні дослідження з іноземної 

філології. 

Ужгород, 2020. Вип. 18. С. 

167—178. 

5. Сорока Т.В. Конвергенція в семантиці 

англійських 

моноаксіономенів. 

Теоретичні й прикладні проблеми 

сучасної філології. 

Слов‘янськ, 2020. Вип. 10. 

Ч 1. С. 63—71. 

У виданнях, що входять до науково-метричної бази Scopus 

1.     
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У виданнях, що входять до науково-метричної бази Web of Science 

1.     

У зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричної бази Index Copernicus 

1. Олейнікова Г.О. Title – key element of text 

information structure 

Journal of Danubian Studies and 

Research, Галац 

Вип. 10 

2. Шикиринська О. Б. Regionalisms in Valentina 

Silantyeva‘s Stories ―Vilkovo 

Childhood‖ 

Journal of Danubian Studies and Rese

arch 

Vol. 10, No. 1/2020 

http://dj.univ-

danubius.ro/index.php/JDS

R/article/view/460/627 

3. Шикиринська О. Б. Creative Concepts of 

Bessarabian Laureates‘Works in 

Art Competition of International 

Academy of Contemporary 

Arts(Art-Literature-

Photography) 

Journal of Danubian Studies and Rese

arch 

Vol.10,No.1/2020 

http://dj.univ-

danubius.ro/index.php/JDS

R/article/view/455/622 

 

4. Слободяк С.І. Anthroponymic means of 

expressing the genre and 

thematic intention of the author 

in a business novel 

 

Modern engineering and innovative 

technologies /Heutiges 

Ingenieurwesen und innovative 

Technologien/International periodic 

scientific journal. – Karlsruhe, 

Germany, 2020. 

Issue №11. Part 2. – Р. 5–8 . 

5. Слободяк С.І. Структурные особенности 

антропонимической 

номинации персонажей в 

драматических произведениях 

Р. Б. Шеридана 

Modern engineering and innovative 

technologies /Heutiges 

Ingenieurwesen und 

InnovativeTechnologien/International 

periodic scientific journal. – 

Karlsruhe, Germany, 2020. 

– Issue №13. Part 5. – Р. 

117– 120. 

 

6. Шиляєва Т.В. Vocabulary of the Orthodox 

Church in Cross-

culturalCommunication 

Journal of Danubian Studies and 

Research, (Index Copernicus, EBSCO, 

DOAJ). 

Vol. 10, No. 1/2020 

С 129-136 

7. Вдовенко Т.О. Principles of legal regulation of 

navigation on international 

rivers in Europe. Problems and 

Journal of Danubian Studies and 

Research // – Galati, Romania : 

Editura Universitară DANUBIUS, 

– Вип. 2 

– С.206-216. 

http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/460/627
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/460/627
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/460/627
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/vie%20w/455/622
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/vie%20w/455/622
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/vie%20w/455/622
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solutions (on the example of the 

Danube and Rhine rivers) 

2020. – Vol. 10. IssueNo. 2. – 

РР. 206-216. [Електронний носій]. 

― Режим доступу : 

http://journals.univ-

danubius.ro/index.php/research/issue/a

rchive 

8. Крюкова О.І. ―English – Language Academic 

Writing in the Context of 

Academic Mobility‖.  

Journal of Danubian Studies and 

Research.‖ 

Vol. 10 № 1 – pp. 220-227 

(серпень, 2020)  

http://dj.univ-

danubius.ro/index.php/JDS

R/article/view/478/644 

9. Сорока Т.В. Conceptual World Picture in the 

Danubian Communities‘ 

Language Consciousness. 

 

Journal of Danubian Studies and 

Research 

Editura Universitară 

DANUBIUS, 2020. Vol. 10, 

No. 1P. 55—62. 

10. Olena Chetverikova 

Четверікова О.Р. 

The Role Evaluative Vocabulary 

in Media Texts Devoted to 

Economy of the Danube Region 

10
th

 International Conference The 

Danube – Axis of European The Role 

Evaluative Vocabulary in Media Texts 

Devoted to 

Economy of the Danube 

RegionIdentity //Journal of Danubian 

Studies and Research – Galati, 

Romania: Editura Universitară 

DANUBIUS, 2020. 

Vol. 10, No. 1/2020. Р. 63-

73. 

11. Ткаченко Л.Х. Наукові тези ―Errors as an 

Indicator of the Students‘ Stages 

in Their Target Language 

Development/‖  

 

Journal of Danubian Studies and 

Research/ Матеріали X Міжнародної 

наукової конференції «Дунай–

основа європейської ідентичності»  

 

Том 10, вип.1. Румунія, 

2020. 

 

     

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/issue/archive
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/issue/archive
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/issue/archive


50 

 

Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. Назва 

заходу / тема роботи 

Науковий 

керівник 

Місце 

проведення 

Нагороди 

(дипломи, 

грамоти) 

Призові 

місця 

1.    Іордан Д 412 

гр 

X Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Пріоритетні 

напрями європейського наукового 

простору: пошук студента» « Спеціфіка 

сучасного англомовного сленгу в інтернет-

мережі» 

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл   

2. Ромашок Н X Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Пріоритетні 

напрями європейського наукового 

простору: пошук студента 

Особливості вживання модальних дієслів в 

англомовному середовищі з теми 

«Культура» у 8 класі. 

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

 

  

3. Мереуца Т.412 

гр. 

VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» Особливості 

сучасного запозичення в англійської мові у 

массмедіних текстах  

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

ІДГУ 

  

4. Черненко О. 

412 гр. 

VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук»Роль 

кольоропозначення у романі Т.Драйзера   

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

 

  



51 

 

5. Мица О. 412 гр. VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» Сленг – як 

невід ємна риса молодіжного спілкування  

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

ІДГУ 

 1 призове 

місце 

6. Лисенко В. 412 

гр. 

VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» 

Використання ідіом у медичній лексиці  

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

ІДГУ 

  

7. Басюк К. (412і) VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» Особливості 

використання англіцизмів у соціальних 

мережах та компп ютерних іграх 

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

 

  

8. Нікітенко А. 

61і    

VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук»  Графон – 

засіб відтворення фізичних характеристик 

героївмангло-американської художньої 

літератури  

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

ІДГУ 

  

9. Потлатюк Ю. 

61і   

VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук»Еволюція 

науки про колір  

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

ІДГУ 

  

10. Ромашок Н. 51і VІ Всеукраїнська науково-практична Олейнікова м.  Ізмаїл   
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конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук»  

Фрактальність як елемент синергетичного 

дослідження художнього тексту  

Г.О. ДІ НУ «ОМА» 

11. Кара Є. 51і VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» Поняття 

«Заголовок» та його інтерпретація в 

англомовних статтях  

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

ІДГУ 

  

12. Корнєєв 

Микита ( 412і) 

VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» Сленг хіп-

хоп культуры та його внесок в розвиток 

сучасної англійскої мови 

Олейнікова 

Г.О. 
м.  Ізмаїл 

ІДГУ 

 1 призове 

місце 

13. Гуслякова О. 

5 курс ФІМ, 

Класифікація українських реалій за 

тематичними групами в англомовному 

інтернет-просторі. «Пріоритетні напрями 

європейського наукового простору: пошук 

студента» (15 травня 2020) 

Шиляєва Т.В. ІДГУ   

14. Демидчик-

Асаджи 

Вікторія 

Онлайн виставка Британської освіти, 

Освітня агенція «Бізнес-Лінк», перекладач, 

30 вересня 2020 р. 

Шиляєва Т.В. Київ, онлайн Рекомендаційний 

лист 

 

 

15. Борисова О. Міжнародна науково-практичної інтернет-

конференції «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 

– 2020. (28 лютого) 

ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ У 

Вдовенко Т.О. м.  Переяслав-

Хмельницький 
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АМЕРИКАНСЬКОМУ МАС-МЕДІА 

17. Златєва М. 

 

Міжнародна науково-практичної інтернет-

конференції «Тенденції та  перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 

– 2020. (28 лютого) 

ІСТОРІЯ МОДИ ТА ЇЇ ТЕРМІНІВ  

Вдовенко Т.О. м.  Переяслав-

Хмельницький 

  

18. Златєва М. 

 

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Перспективні  наукові 

дослідження європейських мов, літератури 

та методик їх викладання». ІДГУ, 2020.  

Функціонування термінів моди в сучасному 

англомовному мас-медіа 

Вдовенко Т.О. м.  Ізмаїл   

19. Акрабова К.   ІV Міжнародна студентська науково-

практична конференція «Філологія ХХІ ст. 

Методика навчання мов і культур». ІДГУ, 

2020. 26 березня 

Абревіація в системі сучасної англомовної 

термінологічної номінації  

 

Вдовенко Т.О. м.  Ізмаїл   

20. Чилибицька М. ІV Міжнародна студентська науково-

практична конференція «Філологія ХХІ ст.. 

Методика навчання мов і культур». ІДГУ, 

2020. 26 березня 

Інтернет-чати як основа сучасної 

англомовної комунікації 

Вдовенко Т.О. м.  Ізмаїл   

21. Іорданова А. студентська науково-практична 

конференція Безеквівалентна лексика 

суспільно-політичного напряму  

15 травня, 2020. 

Вдовенко Т.О. м.  Ізмаїл   

22. Акрабова К. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми 

та перспективи розвитку: 18 вересня 2020 

р. 

Вдовенко Т.О. м.  Переяслав-

Хмельницький 
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23. Чилибицька М. VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» Особливості 

сучасної англомовної Інтернет-комунікації 

(18.11.20 р.) 

 

Вдовенко Т.О. м.  Ізмаїл   

24. Павалаки О. VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів 

XXI ст.: актуальні питання гуманітарних і 

соціально-економічних наук» 

Функціонування комп‘ютерної лексики у 

сучасному світі (18.11.20 р.) 

 

Вдовенко Т.О. м.  Ізмаїл   

25. Стріжак І. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт 

 

«Особливості об‘єктивації шлюбних 

стосунків на матеріалі пареміологічних 

одиниць англійської мови» 

Сорока Т.В. Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

 19 місце 

26. Пишненко Б.  Перспективні напрямки сучасної науки та 

освіти. За матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції викладачів 

і студентів Донбаського державного 

педагогічного університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх закладів  «Німецькі 

реалії та особливості їх перекладу 

українською мовою» 

Сорока Т.В. (м. Слов‘янськ, 

19–20 травня 

2020 р.) / відп. 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 2020. 

Вип. 12. Ч. 4. С. 

30 — 34. [219 

с.] 

  

27. Стріжак І. 

 

Перспективні напрямки сучасної науки та 

освіти. За матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції викладачів 

Сорока Т.В. м. Слов‘янськ, 

19–20 травня 

2020 р.) / відп. 
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і студентів Донбаського державного 

педагогічного університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх закладів  

 «Пареміологічна картина – складова 

мовної картини світу» 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 2020. 

Вип. 12. Ч. 4. С. 

142-145 

 [219 с.] 

28. Колесниченко 

Е. 

Перспективні напрямки сучасної науки та 

освіти. За матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції викладачів 

і студентів Донбаського державного 

педагогічного університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх закладів  

 

«Особливості римованого сленгу кокні» 

 

Сорока Т.В. (м. Слов‘янськ, 

19–20 травня 

2020 р.) / відп. 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 2020. 

Вип. 12. Ч. 3. 

С. 122-126 (214 

с.) 

  

29. Хлопіна В. Перспективні напрямки сучасної науки та 

освіти. За матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції викладачів 

і студентів Донбаського державного 

педагогічного університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх закладів  

Стан вивчення сучасного освітнього 

дискурсу в лінгвістичних студіях 

Сорока Т.В. (м. Слов‘янськ, 

19–20 травня 

2020 р.) / відп. 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 2020. 

Вип. 12. Ч. 4. С. 

181-185 [219 с.] 

  



56 

 

30. Хлопіна В. Х Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція 

«Пріоритетні напрями європейського 

наукового простору: пошук студента», 

присвячена Всесвітньому дню науки  

«Сучасна англомовна лексика в сфері 

освіти» 

Сорока Т.В. (15.05.2020, 

ІДГУ). 

  

31. Колесниченко 

Е. 

ІV Міжнародна студентська науково-

практична конференція «Філологія ХХІ ст. 

Методика навчання мов і культур»  

«Функціонування територіальних діалектів 

англійської мови» 

Сорока Т.В. (26 березня 

2020 р., ІДГУ). 

  

32. Арешкіна Ю. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

 

«Способи перекладу лексичних одиниць 

канадського варіанту англійської мови» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

33. Кузнецова Н. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

 

«Особливості перекладу неологізмів 

англійської мови засобами цільової мови» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 
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34. Коптякова А. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

 

«Явища конвергенції та дивергенції в 

перекладі англійських слів-реалій» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

35. Якимова Є. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

 

«Різновиди перекладу молодіжного сленгу 

з англійської мови на українську» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

36. Самшорина Т. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

 

«Способи перекладу англійських 

фразеологізмів з кольоровими 

компонентами» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

37. Пуйческо С. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 
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Міжнародному Дню студентів. 

«Особливості перекладу англомовних 

прислів'їв і приказок» 

38. Бриксіна А. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

«Умови застосування перекладацької 

адаптації назв кінофільмів.» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

39. Нєделку А VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

«  Концепт у сучасних лінгвістичних 

студіях» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

40. Фелічкина Н. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

«Спортивна термінологія в сучасній 

англійській мові  та особливості їх 

перекладу з англійської мови на 

українську» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  



59 

 

41. Іванова Ю.  VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

«Стильотворчі властивості сленгових 

виразів у перекладознавчому аспекті» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

42. Хлопіна В. VІ Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

«Освiтня термiнолексика в понятiйно-

змiстовному аспектi» 

Сорока Т.В. 18 листопада 
2020 р. ІДГУ 

  

43. Колесніченко 

Е. 

VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

«Функціонування територіальних діалектів 

англійської мови» 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 
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44. Стріжак І. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-екномічних 

наук», присвячена Дню науки та 

Міжнародному Дню студентів. 

« Формування в учнів старшої школи 

лінгвосоціокультурної компетенції на 

матеріалі англійських паремій» 

 

Сорока Т.В. 18 листопада 

2020 р. ІДГУ 

  

45. Берлінський Ю.  Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Перспективні наукові дослідження 

європейських мов, літератури та методик їх 

викладання»Проблема вивчення 

професійного морського дискурсу 

Четверікова 

О.Р 

19 лютого 2020 

р., ІДГУ 

  

46. Туфекчі А. Пріоритетнінапрямиєвропейскогонаукового 

простору:пошукстудента. Особливості 

повторів в текстах політичної промови 

Четверікова 

О.Р 

Вип. 10. Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 

2020.  

  

47. Бочарнікова А «Пріоритетні напрями 

Європейського наукового простору: пошук 

студента», присвячена Всесвітньому дню 

науки 

Авторські неологізми як невід‘ємна 

складова жанру фентезі  

 

Четверікова 

О.Р 

15 травня 2020 

р., Ізмаїл – 2020 

  

48. Бочарнікова А. Публіцистичний стиль як інструмент 

популяризації неологізмів. VI к., ФІМ,  

Четверікова 

О.Р 

(18 листопада 

2020 р.) 

  

49. Лебедєва В Використання політкоректних лексичних 

одиниць в англомовному 

Четверікова 

О.Р 

VІ 

Всеукраїнської 
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інтернет-дискурсі  IV к., ФІМ,  

 

науково-

практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ 

ХХІ 

СТ.:сучасні 

проблеми та 

тенденції 

розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук», 

з нагоди 

Всесвітнього 

дня науки (18 

листопада 2020 

р.) 

50. Лузанова О Лінгвістичні особливості англомовної 

віртуальної реклами IV к., ФІМ,  

Четверікова 

О.Р 

VІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ 

ХХІ 

СТ.:сучасні 

проблеми та 

тенденції 

розвитку 
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гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук», 

з нагоди 

Всесвітнього 

дня науки (18 

листопада 2020 

р.) 

51. Туфекчі 

А. 

Дослідження публіцистичних виступів у 

сучасній лінгвістиці  VI к., ФІМ,  

Четверікова 

О.Р 

VІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ 

ХХІ 

СТ.:сучасні 

проблеми та 

тенденції 

розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук», 

з нагоди 

Всесвітнього 

дня науки (18 

листопада 2020 

р.) 

  

52. Ногай В. VВсеукр. Студ. НП конференція. 

«Труднощі перекладу інтернаціоналізмів» 

Ткаченко Л.Х. VІ 

Всеукраїнської 
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науково-

практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ 

ХХІ 

СТ.:сучасні 

проблеми та 

тенденції 

розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук», 

з нагоди 

Всесвітнього 

дня науки (18 

листопада 2020 

р.) 

 

53. Дерягіна К. 

 

 

 

 

Difficulties of translation: translator‘s false 

friends 

 

Ткаченко Л.Х. 

 

 

 

 

VІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ 

ХХІ 

СТ.:сучасні 

проблеми та 

тенденції 
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розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук», 

з нагоди 

Всесвітнього 

дня науки (18 

листопада 2020 

р.) 

 

54. Маленкова Ю. Германські мови: їх класифікація та 

сучасний статус 

Ткаченко Л.Х. VІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

«НАУКОВИЙ 

ПОШУК 

СТУДЕНТІВ 

ХХІ 

СТ.:сучасні 

проблеми та 

тенденції 

розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук», 

з нагоди 

Всесвітнього 

дня науки (18 

листопада 2020 

р.) 
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Наукові публікації студентів 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

 студента 

Назва  

роботи 

Науковий керівник Назва  

видання  

Том, номер 

(випуск)  

Сторінки 

(посилання) 

1. Патлатюк Ю. «Колір та психологічні 

фактори його впливу на 

людину» 

доц. Олейнікова Г.О. Матеріали ХХХ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Проблеми 

та перспективирозвитку 

сучасної науки в країнах 

Європи та Азії»  

Збірник 

наукових 

праць, 

Переяслав, 

2020 

С.156-157 

2. Патлатюк Ю. «Проблема класифікації 

системи кольоропозначень» 

доц. Олейнікова Г.О. Збірник наукових праць 

«Text et culture» 

Ізмаїл 2020 С. 41-43 

3. Патлатюк Ю. «Еволюція науки про колір» доц. Олейнікова Г.О. V Всеукраїнської 

студентської науково-

практичної конференції 

«Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук» 

Ізмаїл 2020 Подано до 

друку 

4. Нікітенко А. «Мовленнєві порушення 

персонажів англійської 

художньої літератури та їх 

фонографічне відтворення» 

доц. Олейнікова Г.О. Text et culture: Збірник 

наукових праць 

Ізмаїл 2020 С. 46-49 

5. Нікітенко А. «Графон – засіб відтворення 

фізичних характеристик 

героїв англо-американської 

художньої літератури» 

 

доц. Олейнікова Г.О. V Всеукраїнської 

студентської науково-

практичної конференції 

«Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

6.актуальні питання 

гу7.манітарних і 

соціально-економічних 

Ізмаїл 2020 Подано до 

друку 
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наук» 

6. Нікітенко А. «Графон – стилістичний 
експресивний засіб 

вираження дискомфорту 

героїв художньої літератури» 

 

доц. Олейнікова Г.О. Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Тенденції 

та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах 

глобалізації» 

Переяслав, 
2020 

С. 408-410 

7. Македонська П. «Роль метасеміотики при 

аналізі наративного 

художнього тексту» 

 

доц. Олейнікова Г.О. Збірних наукових праць 

«Text et culture» 

травень, 

2020 

С. 37-39 

8. Македонська П. «Функціонування 

композиційно-мовленнєвої 

форми «оповідання» в 

англомовному художньому 

творі»  

доц. Олейнікова Г.О. ІI Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Сучасні 

методики навчання 

іноземних мов і 

перекладу в Україні та за 

її межами»  

Переяслав, 

2020 

Подано до 

друку 

9. Македонська П. «Принципи 

метасемиотичного  підходу 

до художнього тексту» 

доц. Олейнікова Г.О І Міжнароднф науково-

практичнф конференція 

«Міжкультурна 

комунікація в науковому 

і освітньому просторі» 

Одеса, 2020 Подано до 

друку 

10. Бойда Богдан Граматичні особливості 

перекладу рекламних текстів 

викл. Шиляєва Т.В. Text et Culture  Випуск 6 С 9-11 

11. Гедзик Валентина Peculiarities of the translation 

of the grammatical 

Category of number of nouns 

викл. Шиляєва Т.В. Text et Culture Випуск 6 С. 15-17 

12. Лісковецька Олена  Переклад препозитивних 

атрибутивних сполучень 

викл. Шиляєва Т.В. Text et Culture Випуск 6 С. 30-33 

13. Пишненко 

Богдана 

Ділова кореспонденція та її 

переклад 

викл. Шиляєва Т.В. Text et Culture Випуск 6 С. 51-54 

14. Борисова О. Особливості толерантності у доц. Вдовенко Т.О. / Матеріали Міжнародної Вип. 56 – С.382-383. 
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американському мас-медіа 

 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Тенденції та  

перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах 

глобалізації»: Зб. наук. 

праць. – Переяслав-

Хмельницький, – 2019. 

15. Златєва М. 

 

Історія моди та її термінів  

 

доц. Вдовенко Т.О. / Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Тенденції та  

перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах 

глобалізації»: Зб. наук. 

праць. – Переяслав-

Хмельницький, – 2019. 

Вип. 56 – С.398-401. 

16. Златєва М. 

 

Функціонування термінів 

моди в сучасному 

англомовному мас-медіа 

доц. Вдовенко Т.О. Text et culture // Зб. наук. 

праць. – Ізмаїл: РВВ 

ІДГУ, 2020.   

 Вип. 5 С. 16-19 

17. Акрабова К. Абревіація в системі 

сучасної англомовної 

термінологічної номінації 

доц. Вдовенко Т.О. Text et culture // Зб. наук. 

праць. – Ізмаїл: РВВ 

ІДГУ, 2020.   

 Вип. 6 С. 5-9 

18. Чилибицька М. Інтернет-чати як основа 

сучасної англомовної 

комунікації 

доц. Вдовенко Т.О. Text et culture // Зб. наук. 

праць. – Ізмаїл: РВВ 

ІДГУ, 2020.   

 Вип. 6 С. 73-76 

19. Акрабова К. Історія виникнення абревіації 

 

доц. Вдовенко Т.О. / Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку»: 

Зб. наук. праць. – 

Вип. 63 С. 60-63 
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Переяслав-

Хмельницький, – 2020. 

20. Пишненко Б Німецькі реалії та 

особливості їх перекладу 

українською мовою.  

доц. Сорока Т.В. 

 

Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти. 

За матеріалами 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

викладачів і студентів 

Донбаського державного 

педагогічного 

університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх 

закладів 

м. 

Слов‘янськ, 

19–20 

травня 2020 

р.) / відп. 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 

2020. Вип. 

12. Ч. 4. 

С. 30 — 34. 

21. Стріжак І.  Пареміологічна картина – 

складова мовної картини 

світу. 

доц. Сорока Т.В. Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти. 

За матеріалами 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

викладачів і студентів 

Донбаського державного 

педагогічного 

університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх 

закладів 

(м. 

Слов‘янськ, 

19–20 

травня 2020 

р.) / відп. 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 

2020. Вип. 

12. Ч. 4.  

С. 142-145 

 

22. Колесниченко Е. Особливості римованого 

сленгу кокні 

доц. Сорока Т.В. Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти. 

За матеріалами 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

викладачів і студентів 

Донбаського державного 

педагогічного 

університету, учителів та 

(м. 

Слов‘янськ, 

19–20 

травня 2020 

р.) / відп. 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 

С. 122-126  
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учнів загальноосвітніх 

закладів 

2020. Вип. 

12. Ч. 3. 

 

23. Хлопіна В. Стан вивчення сучасного 

освітнього дискурсу в 

лінгвістичних студіях 

доц. Сорока Т.В. Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти. 

За матеріалами 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

викладачів і студентів 

Донбаського державного 

педагогічного 

університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх 

закладів 

(м. 

Слов‘янськ, 

19–20 

травня 2020 

р.) / відп. 

ред. Н. М. 

Маторіна. 

Слов‘янськ: 

ДДПУ, 

2020. Вип. 

12. Ч. 4.  

С. 181-185 

24. Берлінський Ю.   

 

Проблема вивчення 

професійного морського 

дискурсу 

Четверікова О.Р Text et culture: Збірник 

наукових праць. – Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2020. – 

Вип. 5. С 5-8. 

25. Берлінський Ю.   

 

Особливості розуміння явищ 

арго, 

Сленгу та жаргону у 

лінгвістиці 

Четверікова О.Р Актуальнi питання 

гуманiтарних наук. 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка» (Категорія «Б») 

серія: Мовознавство. 

Лiтературознавство 

Дрогобич. 2020 

Вип 33, том 

1, 

С.1.23-130 

26. Бочарникова  А. Авторські неологізми як 

невідємна складова жанру 

фенткзі. 

Четверікова О.Р Сучасна філологія: 

Тенденції та пріорітети 

ровзитку Міжнародна 

науково-практична 

 С.11-16. 
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конференція 22-23травня, 

м. Одеса. 2020. Ч. ІІ – 

120с. 

27. Туфекчі А. Дослідження публіцистичних 

виступів у лінгвістичних 

розвідках сьогодення 

Четверікова О.Р Сучасна філологія: 

актуальні наукові 

проблеми та шляхи 

вирішення. Одеса: 

Південноукраїнська 

організація «Центр 

філологічних 

досліджень» 2020.- 148с. 

 С.143-1454 

28. Туфекчі А. Особливості повторів в 

текстах політичної промови 

Четверікова О.Р Пріорітетні напрями 

Європейського наукового 

простору: пошук 

студента.  

Вип. 10 С.141-143. 
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Інші форми наукової діяльності: 

Круглий стіл «Перекладацька спадщина сьогодення» на факультеті 

іноземних мов (30 вересня 2020), присвяченого Міжнародному дню 

перекладача. – науковий керівник доц. Сорока Т.В., кількість учасників 

становила 9 осіб. 

Основні проблеми наукового заходу:  лексикологічні проблеми перекладу, 

проаналіз способів перекладу лексичних одиниць канадського варіанту 

англійської мови, семантичні особливості неологізмів в перекладі на 

українську мову,  

етнічна-мовна специфіка англійських фразеологізмів з колоративним 

компонентом і шляхи їхнього перекладу, явища конвергенції та дивергенції в 

перекладі слів-реалій засобами цільової мови, поняття аудіовізуального 

перекладу та запропонувала способи перекладу сучасних англомовних 

кіносценаріїв, умови застосування перекладацької адаптації назв кінофільмів, 

специфіка гендерних відносин в англомовному інтернет-дискурсі, 

стильотворчі властивості сленгових виразів у перекладознавчому аспекті, 

різновиди перекладу молодіжного сленгу з англійської мови на українську. 

 

Олейнікова Г.О.:  

1. Участь у випуску колективної монографії з нагоди 80-річчя ІДГУ 

2. Участь у випуску наукового збірника: 

-     відповідальний за випуск; «Text et culture», лютий 2020, травень, 2020; 

3. Виконання обов‘язків заступника декана з наукової діяльності 

викладачів і студентів факультету іноземних мов (распорядження № 18 від 

18.10.19) 

4. Робота у вченій раді факультету 

 

 Вдовенко Т.О. : 

Модератор секції №4 «Актуальні питання англійської філології» VІ 

Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (18.11.2020 р.)  
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Сорока Т.В.  

1. Відгук про автореферат кандидатської дисертації Рижої Уляни 

Василівни «Лінгвальне вираження оповідної перспективи в сучасній 

британській художній літературі (структурно-семантичний та функційний 

аналіз)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся 30 червня 2020 

року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. 

 

2. Відгук про автореферат кандидатської дисертації Каузи Ірини 

Богданівни «Думка у думці як форма внутрішнього мовлення в 

англійськомовному художньому прозовому тексті (на матеріалі романів 

Маргарет Дреббл)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Захист 

відбувся 30 червня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 

35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

 

3. Відгук про автореферат кандидатської дисертації Гужви Ольги 

Олександрівни «Історичне варіювання дискурсивних стратегій увічливості 

чоловіків в англомовних жіночих романах XVIII – XXI ст.», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.04 – германські мови. Захист відбувся 24 жовтня 2020 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. 

 

4. Відгук про автореферат кандидатської дисертації Крупкіної Тетяни 

В‘ячеславівни «Мовленнєві акти застереження у сучасному 

німецькомовному діалогічному дискурсі», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські 
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мови. Захист відбувся 04 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені В. 

Н. Каразіна. 

 

5. Відгук про автореферат кандидатської дисертації Ткаченко Наталії 

Дмитрівни «Функціонально-семантичне поле ―space‖ у британському та 

американському варіантах англійської мови: лінгвокультурологічний підхід», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 − германські мови. Захист відбувся 16 грудня 2020 

року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. 

 

6. Модератор секції №5 ««Лінгвокультурні та перекладознавчі аспекти 

англійської філології»» VІ Всеукраїнської науково-практичної студентської 

конференції (18.11.2020 р.) 

 

Кафедра романо-германської філології та МНІМ: 

Заходи, здійснені спільно з науковими установами Національної академії 

наук України, Міністерством освіти і науки України, іншими 

українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами 

(здійснення спільних досліджень, рецензування наукових праць, залучення 

до викладацької діяльності і т. д.) 

 

Рябушко С.О.: Рецензування наукових праць: рецензування навчального 

практикуму «CourseBookforMarineEngineers» (Константінова Т., Тімофєєва 

О.); рецензування кваліфікаційної роботи «Технологічні підходи до 

формування у молодших школярів навиків свідомого читання» (Богдан Н.Р.); 

рецензування кваліфікаційної роботи «Фразеологізми з національно-

культурним компонентом в українській та англійській мовах» 
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Головіна Н.Б.:Міжнародний науковий проєкт ―Мовно-культурні контакти 

німців Бессарабії, відображені в їх періодиці та мемуарах‖ Науково-

дослідного центру «Німецька мова в Центральній, Східній та Південно- 

Східній Європі» факультету філології та культурознавства університету 

Регенсбург. Державний реєстраційний номер: ZMVI2-2520DK0611 25.11.20.; 

(участь викладачів у роботі Малої академії наук, у семінарах та конференціях 

Ізмаїльської міської ради; проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін тощо). 

 

Кісеолар П.Д.: Читання курсів у закордонних закладах вищої освіти 

(Університет «Дунеря де Жос» Галац, Румунія): Січень 2020 - «Curs practic de 

limba română». 

 

Голованова О.М.: читання курсів у закордонних закладах вищої освіти-

університет „Dunărea de Jos‖, Галац, Румунія. 
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Список наукових праць, опублікованих у 2020  р. 

Опубліковані статті 

№ 

з/п 

П.І.Б 

 автора 

Назва роботи Назва видання  Том, номер (випуск), сторінки, 

посилання 

У збірниках наукових праць 
1. Салі О.В. «Проектні технології у процесі 

формування соціокультурної 

компетентності студентів при вивченні 

іноземних мов» 

Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика: 

Матеріали IV міжнародної  

науково-практичної конференції  

(12  грудня, 2019  року). 

Харківський нац. пед. ун-т імені 

Г.С.Сковороди. Харків: «Мітра», 

2020.  

С. 379-382 

2.  Салі О.В. «Культурозначущий компонент як один 

зі способів формування соціокультурної 

компетентності здобувачів вищої 

освіти» 

Актуальні проблеми 

технологічної і професійної 

освіти: Матеріали II 

міжнародної науково-практичної 

конференції   (14 травня,2020). 

Глухів.  

 

С.220-222 

3. Салі О.В. «Національно-регіональний компонент 

як один із чинників формування 

соціокультурної компетентності 

майбутніх фахівців-філологів» 

Міжнародні наукові 

дослідження: інтеграція науки та 

практики як механізм 

ефективного розвитку: 

Матеріали II міжнародної 

науково-практичної конференції 

(м. Київ, 24-25 квітня, 2020)/ ГО 

«Інститут інноваційної освіти». 

Київ, 2020.  

 

С. 42-45. 

4. Салі О.В. «Вправи як ефективні засоби 

формування соціокультурної 

компетентності у здобувачів вищої 

освіти» 

«Педагогіка та психологія»: 

виклики сьогодення:  Матеріали 

міжнародної  науково-

практичної конференції  ( м. 

Київ, 1-2 травня, 2020). Київ: ГО 

С. 65-68. 
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«Київська наукова організація 

педагогіки та психології», 

2020.Ч.1.  

5. Салі О.В. «Деякі компоненти та критерії 

формування соціокультурної  

компетентності у здобувачів вищої 

освіти філологічних спеціальностей» 

«Педагогіка та психологія: 

напрямки та тенденції розвитку 

в Україні та світі»: Матеріали 

міжнародної  науково-

практичної конференції (м. 

Одеса, 17-18 квітня, 2020). 

Одеса: ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2020. Ч.1.  

С.114-117 

6. Салі О «Функції сучасного викладача в 

інтерактивному навчанні у процесі 

формування соціокультурної 

компетентності» 

The VII th International scientific 

and practical conference «Topical 

issues of science and practice» 

November 02-06, 2020 London, 

Great Britain 2020. 781 p. 

С. 495-498 

7. Салі О.В. «Художній текст як інтерактивна 

технологія формування іншомовної 

соціокультурної компетентності 

здобувачів вищої освіти» 

Пріоритетні наукові напрямки 

педагогіки і психології: від 

теорії до практики: збірник тез 

міжнародної науково-практичної 

конференції: (м. Харків, 

Україна, 9–10 жовтня 2020 р.) – 

Харків : Східноукраїнська 

організація «Центр педагогічних 

досліджень», 2020. – 92 с.c 

c.45-50 

8. Салі О.В. «Застосування інформаційно-

комунікативних технологій у процесі 

формування соціокультурної 

компетентності на заняттях з іноземної 

мови» 

Теоретичні та методологічні 

проблеми сучасної педагогіки та 

психології : Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції (м. 

Миколаїв, 06–07 листопада 2020 

р.) / ГО «Інститут інноваційної 

освіти»; Науково-навчальний 

центр прикладної інформатики 

НАН України. – Миколаїв : ГО 

«Інститут інноваційної освіти», 

2020. – 92 c. 

С. 55-57 

9. Салі О.В. «Іншомовний культурний компонент як 

один із способів формування 

соціокультурної компетентності 

―НАУКА І ВИЩА ОСВІТА‖. 

Збірник  тез ХХІX Міжнародної 

наукової конференції студентів і 

В друці (після 20.12.2020) 
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майбутніх вчителів-філологів» молодих учених.  Класичний 

приватний університет. 

Запоріжжя, 2020. 

 

10. Шавловська Т.С. «Expressivität der deutschen 

Phraseologismen» 

«Text and culture» №5: Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», С. 73-77 

11.  Стародєдова Л.В. 

 

«L‘image du père dans le roman d‘Albert 

Camus ―Le Premier Homme‖» 

Метеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Перспективні наукові 

дослідження європейських мов, 

літератури та методик їх 

викладання» 

TEXT ET CULTURE 

 Випуск 5 с.56-59 

12. Делюсто М. С. Українські звичаї та обряди  у світлі 

діалектних текстів 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

VІ Дунайські наукові читання : 

«Імператив соціального 

партнерства в освітньо-

науковому просторі: 

євроінтеграційні та регіональні 

виклики» 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. 

13. Делюсто М. С. Стан і проблеми вивчення синтаксису 

українських південнобессарабських 

говірок 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Буджацький фронтир у 

дзеркалі сучасної 

гуманітаристики» 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. 

14. Рябушко С.О. «Формування англомовної 

комунікативної компетенції майбутніх 

бакалаврів з використанням 

інформаційно-комунікативного 

навчального середовища» 

збірник наукових праць 

«SCIENCE, 

TRENDSANDPERSPECTIVES» 

http://isg-konf.com/wp-

content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-

19-Tokyo-Japan-book.pdf, С. 334-336  

 

15. Рябушко С.О. «Сучасні форми активних методів 

навчання англійської мови в новій 

українській школі» 

збірник наукових праць за 

матеріалами конференції 

«Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії» 

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/77/cat/8 

16. Рябушко С.О. «Використання сучасних автентичних 

засобів навчання англійської мови в 

новій українській школі» 

Збірник наукових праць: 

Інновації в освітньому процесі: 

методологія, тенденції, 

технології 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-

osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-

tehnolohiyi.pdf 

17. Рябушко С.О. «Формування соціокультурної збірник наукових праць за http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/78/cat/8 

http://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
http://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
http://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/1innovaciyi-v-osvitnomu-procesi-metodolohija-tendenciyi-tehnolohiyi.pdf
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компетенції здобувачів вищої освіти 

мовних спеціальностей» 

матеріалами конференції 

«Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії» 

18. Кудінова О.І. «Франкомовні швейцарські колоністи 

Бессарабії: своєрідність 

соціокультурного розвитку» 

 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції  

«Буджацький фронтир у 

дзеркалі сучасної 

гуманітаристики» 

Подано до друку 

19. Кулинич Г.В. «Теорії навчання іноземної мови та їх 

вплив на індивідуалізацію освітнього 

процесу» 

Text et culture: Збірник наукових 

праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 

2020. – Вип. 5. –  

86 с.  

стр.29-32 

20. Лузанова Л.В. Die Rolle des Gebets in der geistigen 

Erziehung von Kindern der deutschen 

Kolonisten in Bessarabien. 

Text et culture:  Збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 

2020. – Вип. 5. – 86 с. 

http://idgu.edu.ua/science#document-21962 

21. Лузанова Л.В. Гідронім Дунай як елемент національної 

концептосфери 

 

«Буджацький фронтир» У друці 

22. Головіна Н.Б. Забавные истории из жизни немецких 

колонистов Бессарабии (1814/1940) в 

лингвокультурологическом обзоре.  

Perspectivele și Problemele 

Integrării în Spațiul European al 

Cercetării și Educației  

Volumul VII. Part 2. - р. 461-465 

 

 

23. Головіна Н.Б. Vocabulary of Rural Life of Bessarabian 

Germans in Danube Region 

(1814/1940) in Accident Reports 

 

 

Journal of Danubian Studies 
and Research  

 

Подано до друку (23.12.2020) 

24. Головіна Н.Б. Erinnerung von Bessarabiendeutschen an 

Interaktion auf dem Markt  

 

Буджацький фронтир у дзеркалі 

сучасної гуманітаристики Подано до друку ( з 23.12.2020 р.) 

25. Кісеолар П.Д. Valoarea aprecierilor în privinţa 

competenţei idiomatice a românofonilor 

din Delta Dunării / 

Особливостівизначення ідіоматичної 

компетентності румунофонів у 

межиріччі Дністра і Дунаю 

«Буджацький фронтир у 

дзеркалі сучасної 

гуманітаристики» 

25-26.11.2020 

Подано до друку 

26. Бражнікова А.І. Деякі педагогічні передумови розвитку 

продуктивних комунікативних навичок 

у майбутніх фахівців-філологів 

 

Text et culture: Збірник наукових 

праць. 

2020.Вип. 5. С. 8-11 

http://idgu.edu.ua/science#document-21962
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27. Бражнікова А.І. УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ОСНОВИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ – 

ПЕРЕДУМОВА КОНСТРУКТИВНОЇ ЇЇ 

ПРОПЕДЕВТИКИ  

 

 

Матеріали ХХХІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної 

науки в країнах Європи та Азії» 

// Збірник наукових праць. – 

Переяслав, 2020 р. – 290 с. 

2020 . с.174-176 

28. Бражнікова А.І. ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

І Всеукраїнська науково-

практична конференція Сучасна 

психологія: проблеми та 

перспективи: Сучасна 

психологія: проблеми та 

перспективи 

У друці 

29. Голованова О.М. Соціогонічні вірші в універсальній 

літературі (рум.) 

Text et culture: Збірник наукових 

праць.  

 

Ізмаїл РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 6. C.17-19 

 

У фахових виданнях ВАК 

1. Cалі О.В. «Ефективність web-квестів у процесі 

формування соціокультурної 

компетентності студентів при вивченні 

іноземних мов» 

Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Випуск 33. Том 2. 

Видавничий дім «Гельветика», 

2020. 342 с. 

С. 293-300 

2. Делюсто М. С. Із спостережень над динамікою 

синтаксичного рівня українських 

південнобессарабських говірок. 

Волинь-Житомирщина: 

Історико-філологічний 

збірник з регіональних 

проблем. 

Вип. 31. Житомир : Вид-во ЖДУ ім І. 

Франка. С. 19–28. 

3. Делюсто М. С. Фразеологізми в українських 

південнобессарабських говірках: 

стан і перспективи дослідження 

Науковий вісник 

Ужгородського 

університету. Серія: 

Філологія. 

Ужгород. Випуск 1 (43). С. 98–102. 

4. Бражнікова А.І. Ресурси емпауермент-педагогіки: 

активізація академічної 

мобільності здобувачів вищої 

освіти засобами розвитку їх 

Науковий вісник 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного 

університету: збірник 

2020. Вип. 48. С. 51-57 
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іншомовної компетенції наукових праць. Серія: 

«Педагогічні науки». 

 

 

 

 

 

5. Голованова О.М. Danubian Imaginary in the 

―Book of the Millionaire‖  
 

Journal of 
Danubian Studies 
and Research 

Vol. 10 No. 1 (2020)  

Published: 2020-08-19  

c.326-336 

У зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричної бази Index Copernicus 

1. Салі О.В. «Formation levels  of sociocultural 

competence of the future 

philologists (on the example of 

students of the Faculty of Foreign 

Languages)» 

 

Scientific Journal of Polonia 

University Periodyk 

Naukowy Akademii 

Polonijnej, Vol3, 2020. 

Журнал включено до 

наступних міжнародних 

наукометричних баз даних: 

DOAJ; Polish scientific and 

professional electronic 

journals; General Impact 

Factor; Punktacjaczasopism; 

UlrichsWeb; CiteFactor; 

DRJI; Nukat; Sindexs; 

ROAD; Index Copernicus; 

Crossref; WorldCat; 

Universitätsbibliothek 

Leipzig; TIB; ESJI; PBN; 

Scilit; TIB; JIFactor. 

В друці. Планується на грудень 2020. 

2. Топчий О.Ю «Національна символіка 

специфіка колоротиву синій» 

 

Вчені записки 

Таврійського 

національного 

 Том 31 ( 70) №1, 2020, с. 64 

 

http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/493
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/493
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/index
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/index
http://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/index
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Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках 

 

 університету ім. 

І.В.Вернадського 

3. Головіна Н.Б. Vocabulary of Rural Life of 

Bessarabian Germans in Danube 

Region 

(1814/1940) in Accident Reports 

 

 

Journal of Danubian 
Studies and Research  

 

http://www.conferences.univ-
danubius.ro/public/conferences/8/schedConfs/52/program-

en_US.pdf 

В інших іноземних виданнях 
1. Liudmyla 

Starodiedova 

Pecularities of Adaptation of 

Anglicisms in Modern French 

in the Context of European 

Integration 

The 10-th International 

Conference The Danube 

– Axis of European 

Identity June 29
th

,2020 

Journal of Danubian Studies and Research 

Vol. 10, No.1/2020 

p.84-94 

2. Кудінова Ольга 

Іванівна Тема інакшості у 
творчості Ж.-М. Г. Ле 

Клезіо: 
лінгвостилістичні 
засоби вираження 

Eurasian scientific 

congress. Abstracts of 

the 5th International 

scientific and practical 

conference. 

Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. С. 

584–590. 

№ 

з/

п 

П.І.Б. Назва 

заходу / тема роботи 

Науковий 

керівник 

Місце 

проведенн

я 

Нагороди 

(дипломи, 

грамоти) 

Призові місця 

1. Шевченко М. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«НАУКОВИЙ ПОШУК СТУДЕНТІВ ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» / «Brainstorming як сучасна 

інтерактивна технологія при вивченні англійської 

мови» 

викл. Салі О.В. м. Ізмаїл Грамота I місце 

2. Ганган І. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

Шавловська Т.С. м. Ізмаїл, 

15.05.2020  
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НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук 

студента»/«Засоби вираження припущень з 

сучасної німецької мови» 

3. Кан В. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук 

студента»/«Функціонування складних слів у 

сучасній німецькій мові» 

Шавловська Т.С. м. Ізмаїл, 

15.05.2020  

  

4. Лузанова О. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента» / 

«Вербалізація негативної оцінки в німецькій 

лінгвокультурі» 

Шавловська Т.С. м. Ізмаїл, 

15.05.2020  

  

5. Печененко К. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»: / « 

Пейоративна лексика як засіб вербалізації 

негативної оцінки» 

Шавловська Т.С. м. Ізмаїл, 

15.05.2020  

  

6. Філевська Ю. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента» 

/«Символіка кольору в німецькій лінгвокультурі 

(на матеріалі німецьких казок та 

фразеологізмів)» 

Шавловська Т.С. м. Ізмаїл, 

15.05.2020  

  

7. Печененко К. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науковий пошук студентів ХХІ ст..: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і 

соціально-економічних наук» /«Гумористичний 

дискурс як різновид комічного дискурсу та його 

конститутивні ознаки (на матеріалі німецької 

мови)» 

Шавловська Т.С. м.  Ізмаїл, 

18.11.2020  

  

8. Шаповал А. Міжнародна студентська наукова конференція: 

Теоретичне та практичне застосування 

результатів сучасної науки / «Національно-

культурне підгрунтя німецьких темпоральних 

Шавловська Т.С. м. Запоріжжя, 

27.11. 2020  
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фразеологізмів» 

9. Медведева О. Наукова конференції до Дня європейских мов он-

лайн конференція 29.09.2020 

―LadouceFrance‖ 

Стародєдова Л. м. Ізмаїл   

10. Федорова А. 

 

 

 

 

Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні 

питання гуманітарних і соціально-економічних 

наук / «Страсбурзькі  клятви» 842 року  - 

найдавніша пам'ятка французької мови в 

європейській історії» 

Стародєдова Л. 

 

 

 

 

м. Ізмаїл   

11. Кара Н.  Наукова конференції до Дня європейских мов он-

лайн конференція 29.09.2020 

«Bienvenueauparadis »(LaSuisse) 

 

Стародєдова Л. м. Ізмаїл   

12. Медведева О. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні 

питання гуманітарних і соціально-економічних 

наук  

―Міжнародна організація франкофонії та коло її 

інтересів‖ 

 

Стародєдова Л. м. Ізмаїл   

13. Кара Н.  

 

Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні 

питання гуманітарних і соціально-економічних 

наук / “Лексичні особливості французької мови 

Канади” 

 

Стародєдова Л. м. Ізмаїл   

14. Азман Г. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні 

питання гуманітарних і соціально-економічних 

наук / «Деякі особливості вживання розділових 

знаків французькій мові» 

Стародєдова Л. м. Ізмаїл   

15. Кравченко Н.  X Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Пріоритетні 

напрями європейського наукового простору: 

пошук студента» з нагоди Всеукраїнського 

Делюсто М.  м. Ізмаїл   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/842
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дня науки. 

16. Зоп Р. Р. X Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Пріоритетні 

напрями європейського наукового простору: 

пошук студента» з нагоди Всеукраїнського 

дня науки. 

Делюсто М.  м. Ізмаїл   

17. Леусенко А. О., 

 

X Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Пріоритетні 

напрями європейського наукового простору: 

пошук студента» з нагоди Всеукраїнського 

дня науки. 

Делюсто М.  м. Ізмаїл   

18. Прокофʼєва Р. В. X Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Пріоритетні 

напрями європейського наукового простору: 

пошук студента» з нагоди Всеукраїнського 

дня науки. 

Делюсто М.  м. Ізмаїл   

19. Кравченко Н. М. ІІ Усеукраїнська студентська науково-

практична конференція«Сучасні тенденції та 

перспективи мовно-літературної освіти в 

Україні»  

Делюсто М.  19-20 лютого 

2020 р., м. 

Глухів 

  

20. Зоп Р. Р. ІІ Усеукраїнська студентська науково-

практична конференція«Сучасні тенденції та 

перспективи мовно-літературної освіти в 

Україні»  

Делюсто М.  19-20 лютого 

2020 р., м. 

Глухів 

  

21. Леусенко А. О. 

 

ІІ Усеукраїнська студентська науково-

практична конференція«Сучасні тенденції та 

перспективи мовно-літературної освіти в 

Україні»  

Делюсто М.  19-20 лютого 

2020 р., м. 

Глухів 

  

22. Кравченко Н. М. ІV Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови.  

Делюсто М.  Ізмаїл, 2020. – 

21 лютого. 

 

  

23. Зоп Р. Р. ІV Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови.  

Делюсто М.  Ізмаїл, 2020. – 

21 лютого 
  

24. Леусенко А. О. 

 

ІV Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція з нагоди 

Делюсто М.  Ізмаїл, 2020. – 

21 лютого 
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Міжнародного дня рідної мови.  

25. Прокофʼєва Р. В. ІV Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови.  

Делюсто М. Ізмаїл, 2020. – 

21 лютого 
  

26. Бурова Д. О. ІV Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови.  

Делюсто М.  Ізмаїл, 2020. – 

21 лютого 
  

27. Зіновʼєва Ю. О.  ІІІ Всеукраїнські студентські наукові читання 

з нагоди 206-ї річниці від дня народження Т. 

Шевченка 

 

Делюсто М.  10 березня 

2020 р.). 
  

28. Кравченко Н. М.  ІІІ Всеукраїнські студентські наукові читання 

з нагоди 206-ї річниці від дня народження Т. 

Шевченка 

 

Делюсто М. С. 10 березня 

2020 р.). 
  

29. Зоп Р. Р.  ІІІ Всеукраїнські студентські наукові читання 

з нагоди 206-ї річниці від дня народження Т. 

Шевченка 

 

Делюсто М. С. 10 березня 

2020 р.). 
  

30. Кравченко Н. М. Всеукраїнський науковий семінар 

«Шевченкова мова» з нагоди 206-річниці від 

дня народження Т. Г. Шевченка 

Делюсто М. С. 04 березня 

2020 р.). 
  

31. Леусенко А. О.  

 

V Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: сучасні проблеми та 

тенденції розвитку гуманітарних і соціально-

економічних наук»  

 

Делюсто М. С. 18 листопада 

2020 р. 
  

32. Кравченко Н. М.  V Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: сучасні проблеми та 

тенденції розвитку гуманітарних і соціально-

економічних наук»  

 

Делюсто М. С. 18 листопада 

2020 р. 
  

33. Зоп Р. Р. V Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

Делюсто М. С. 18 листопада 

2020 р. 
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студентів ХХІ ст.: сучасні проблеми та 

тенденції розвитку гуманітарних і соціально-

економічних наук»  

 

34. Прокофʼєва Р. В. V Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: сучасні проблеми та 

тенденції розвитку гуманітарних і соціально-

економічних наук»  

 

Делюсто М. С. 18 листопада 

2020 р. 
  

35. Барган О. Г. V Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: сучасні проблеми та 

тенденції розвитку гуманітарних і соціально-

економічних наук»  

 

Делюсто М. С. 18 листопада 

2020 р. 
 І місце 

36. Криворучко І. Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективні наукові дослідження європейських 

мов, літератури та методик їх викладання»/ «Урок 

як основна форма організації навчання іноземної 

мови 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

19.02.2020 р. 
  

37. Криворучко Р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективні наукові дослідження європейських 

мов, літератури та методик їх викладання»/ 

«Дидактичні вимоги до діяльності вчителя на 

уроці англійської мови» 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

19.02.2020 р. 
  

38. Д‘яченко А. Студентська регіональна науково-практична 

конференція «Морські дослідження Дунайського 

регіону: молодь, наука, інновації – 2020»/ 

«Особливості формування соціокультурної 

компетенції майбутнього фахівця» 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл. 

19.03.2020 р. 
  

39. Криворучко І. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:  

Психолінгвістичний клімат на уроці англійської 

мови та деякі особливості подолання 

нестандартних ситуацій 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

40. Д‘яченко А. Х Всеукраїнська науково-практична конференція Рябушко С.О. м.Ізмаїл,   
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«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»: 

Формування англомовної інтерактивної 

компетенції здобувачів середньої освіти 

профільної школи 

15.05.2020 р. 

41. Ромашок Н. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»: 

Планування роботи вчителя англійської мови з 

теми «Culture» в 8 класі закладів середньої освіти 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

42. Іордан Д. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:  

Організація діяльності вчителя англійської мови 

на уроках у 8 класі щодо вивчення сучасної мови 

мас-медіа як полікультурного феномену 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

43. Криворучко Р. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Психолінгвістичні особливості засвоєння 

науково-теоретичного матеріалу учнями 

філологічного профілю навчання 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

44. Логвінова А. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:    

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови 

в 6 класі з граматичної теми «Артикль» 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

45. Царалунга Т. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Деякі переваги й недоліки інтенсивного навчання 

англійської мови на середньому ступені (5-9 

класи) 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

46. Садківська О. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Використання інформаційно-комунікативних 

технологій навчання англійської мови в 9 класах 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

47. Неделку А. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
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НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Особливості навчання англійської мови в 1-2 

класах НУШ 

48. Довга А Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Дистанційне навчання англійської мови в 

закладах середньої освіти: переваги й недоліки 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

49. Пасько М. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Формування професійної компетенції вчителя 

англійської мови: сучасні підходи й вимоги 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

50. Булгару В. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Сучасні прийоми роботи з граматичним 

матеріалом з теми «Модальні дієслова» на уроках 

англійської мови в 6 класах 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

51. Урсу А. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:  

Використання сучасних ресурсів НМК «Fly High 

Ukraine 1» для учнів 1 класу НУШ  

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

52. Чілібіцька М. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: пошук студента»:   

Формування англомовної комунікативної 

компетенції учнів 8 класів з використанням 

Інтернет-чатів 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

53. Д‘яченко А. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науковий пошук студентів ХХІ ст..: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і 

соціально-економічних наук»:  Особливості 

використання інтерактивних технологій навчання 

АМ у профільній школі 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

19.03.2020 р. 
  

54. Довга Г. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науковий пошук студентів ХХІ ст..: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і 

соціально-економічних наук»: Організація 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
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дистанційного навчання англійської мови учнів 5-

9-х класів в закладах загальної середньої освіти 

55. Криворучко І. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науковий пошук студентів ХХІ ст..: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і 

соціально-економічних наук»: Шляхи підвищення 

мотивації вчителя англійської мови 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

56. Криворучко Р. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науковий пошук студентів ХХІ ст..: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і 

соціально-економічних наук»: Організація 

інклюзивного навчання англійської мови учнів с 

особливими освітніми потребами 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

57. Паску М. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науковий пошук студентів ХХІ ст..: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і 

соціально-економічних наук»: Формування 

мовної особистості учня в процесі навчання 

англомовної культури 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

58. Садківська О. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науковий пошук студентів ХХІ ст..: сучасні 

проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і 

соціально-економічних наук»: Англомовні 

онлайн-ресурси для організації дистанційного 

навчання учнів в закладах загальної середньої 

освіти 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

15.05.2020 р. 
  

60. Д‘яченко А. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Вища освіта у дисциплінарному вимірі: від 

традицій до інновацій» / Прийоми формування 

англомовної інтерактивної компетенції учнів 

профільної школи 

Рябушко С.О. м.Ізмаїл, 

02.11.2020 р. 
  

61. Криворучко І. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Вища освіта у дисциплінарному вимірі: від 

традицій до інновацій» / Сучасні технології 

формування позитивного психологічного клімату 

на уроках англійської мови 

Рябушко С.О. м. Ізмаїл, 

02.11.2020 р 
  

62. Криворучко Р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Вища освіта у дисциплінарному вимірі: від 

традицій до інновацій» / Сучасні технології 

навчання англійської мови учнів з особливими 

Рябушко С.О. м. Ізмаїл, 

02.11.2020 р 
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потребами 

63. Д‘яченко А. ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція: Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії / Сучасні 

технології формування англомовної інтерактивної 

компетенції учнів профільної школи 

Рябушко С.О. м. Переяслав, 

31.10.2020 р. 
  

64. Криворучко І. ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція: Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії / 

Діяльність вчителя як результат успішної 

організації навчання англійської мови 

Рябушко С.О. м. Переяслав, 

30.11.2020 р. 
  

65. Криворучко Р. ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція: Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії / 

Дислексія та дисграфія у навчанні англійської 

мови: причини виникнення та прийоми корекції 

Рябушко С.О. м. Переяслав, 

30.11.2020 р. 
  

66. Д‘яченко А. Міжнародна студентська конференція: 

Теоретичне та практичне застосування 

результатів сучасної науки / Особливості 

використання інтерактивних технологій навчання 

англійської мови у профільній школі 

Рябушко С.О. м. Запоріжжя, 

27.11.2020 р. 

 

  

67. Криворучко І. Міжнародна студентська конференція: 

Теоретичне та практичне застосування 

результатів сучасної науки / Шляхи підвищення 

мотивації вчителя англійської мови 

Рябушко С.О. м. Запоріжжя, 

27.11.2020 р. 
  

68. Криворучко Р. Міжнародна студентська конференція: 

Теоретичне та практичне застосування 

результатів сучасної науки / Організація 

інклюзивного навчання англійської мови учнів з 

особливими освітніми потребами 

Рябушко С.О. м. Запоріжжя, 

27.11.2020 р. 
  

69. Морошан Наталя Х Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Пріоритетні напрями європейського 

наукового простору: пошук студента» / Роль 

галліцизмів у сучасній європейській картині світу 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf 

Кудінова Ольга 

Іванівна 

Ізмаїл, 15 

травня 2020 р. 

  

70. Градинар Ганна 5 Міжнародна науково-практична конференція 

«Євразійський міжнародний конгрес» /  Тема 

інакшості у творчості Ж.-М. Г. Ле Клезіо: 

лінгвостилістичні засоби вираження 

Кудінова Ольга 

Іванівна 

Іспанія, 

Барселона, 17-

19 травня 2020 

р. 
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71. Кутас Ганна  

 

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» / Національно-культурні 

особливості соціальної та мовленнєвої поведінки 

носіїв французької мови (на матеріалі тексту пісні 

Марка Лавуана «C‘est çalaFrance») 

 

Кудінова Ольга 

Іванівна 

Ізмаїл, 18 

листопада 2020 

р. 

Грамота 

«Переможець VІ 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

«Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання 

гуманітарних і 

соціально-

економічних наук» 

з нагоди 

Всесвітнього дня 

науки» 

1 місце у секції 

«Проблеми дослідження 

романо-германських мов в 

сучасному 

лінгвокультурнологічному 

просторі» 

72. Градинар Ганна VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» / Поетика подорожi у текстах 

Ж.-М. Г. Ле Клезiо 

Кудінова Ольга 

Іванівна 

Ізмаїл, 18 

листопада 2020 

р. 

  

73. Покора Марина VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» / Когнітивно-прагматичні 

особливості англомовних запозичень у 

французькому рекламному дискурсі 

 

Кудінова Ольга 

Іванівна 

Ізмаїл, 18 

листопада 2020 

р. 

  

74. Коптякова А. Х Всеукраїнська науково-практична конференція  

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ   

ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: 

пошук студента», 

Вигуки,  модальні  частки,  звуконаслідувальні  

слова  в  німецькій  мові  та  їх  

переклад на українську мову 

Кулинич Г.В. Ізмаїл   

75. Лисенко Г. IV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції з нагоди Міжнародного 

дня рідної мови  університетського рівня: 

«Актуальні проблеми сучасної філології» / 

«Основні тенденції формування й розвитку 

сучасної англійської економічної термінології» 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   
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76. Мартинчук О.  IV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції з нагоди Міжнародного 

дня рідної мови  університетського рівня: 

«Актуальні проблеми сучасної філології» / 

«Фразеологічні номінації людини в англомовній 

картині світу» 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   

77. Ніколаєва  

М. 

IV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції з нагоди Міжнародного 

дня рідної мови  університетського рівня: 

«Актуальні проблеми сучасної філології» / 

«Ономастичні номінації в англійській мові» 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   

78. Урсакі Т. IV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції з нагоди Міжнародного 

дня рідної мови  університетського рівня: 

«Актуальні проблеми сучасної філології» / 

«Семантичні особливості прикметника black  у 

складі фразеологізмів англійської мови» 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   

79. Волкова Е. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» / Впровадження 

мультимедійних презентацій у процесі навчання 

англійської мови 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   

80. Гараба М. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» /  Мультимедійні інновації у 

процесі вивчення англійської мови в початковій 

школі 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   

81. Кара Є. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» / Особливості підготовки і 

проведення нестандартних уроків з англійської 

мови на середньому етапі навчання 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   

82. Котобан Ю. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання гуманітарних і соціально-

економічних наук» / Рольова гра як прийом 

актуалізації навчальної діяльності учнів на уроках 

Топчий О.Ю. М. Ізмаїл   
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англійської мови в 2 класі 

83. Лєбєдєва В. X Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Пріоритетні напрями 

європейського наукового простору: 

пошук студента» 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.

15.pdf 

 

 

Лузанова Л.В. м. Ізмаїл, 15 

травня 2020 р. 
  

84. Ворнікова Я. VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Науковий пошук студентів 

XXI ст..: сучасні проблеми та тенденції 

розвитку гуманітарних і соціально-

економічних наук» 

«Функціональні особливості інверсії в 

сучасній німецькій мові» 

Лузанова Л.В. м. Ізмаїл,18 

листопада 2020 

р. 

  

85. Киселар М. VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Науковий пошук студентів 

XXI ст..: сучасні проблеми та тенденції 

розвитку гуманітарних і соціально-

економічних наук» 

«Лінгвостилістичні особливості 

рекламного тексту та деякі прийоми 

щодо його навчання учнів 9 класів» 

Лузанова Л.В. м. Ізмаїл,18 

листопада 2020 

р. 

  

86. Петкова С.І. VВсеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-економічних 

наук»/Використання інтерактивних 

платформ на уроках в початкових класах 

в а/синхронному режимі дистанційного 

навчання(назва статті) 

Бражнікова 

А.І. 

ІДГУ   

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/prohrama_2020.05.15.pdf
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Наукові публікації студентів 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

 студента 

Назва  

роботи 

Науковий 

керівник 

Назва  

видання  

Том, номер 

(випуск)  

Сторінки 

(посилання) 

1. Ганган І. Засоби вираження 

припущень з 

сучасної німецької 

мови 

Шавловська Т.С. Пріоритетні напрями 

європейського 

наукового простору: 

пошук студента. 

Вип. 10, 2020 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf 

2. Кан В. Функціонування 

складних слів у 

сучасній німецькій 

мові 

Шавловська Т.С. Пріоритетні напрями 

європейського 

наукового простору: 

пошук студента. 

Вип. 10, 2020 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf 

3. Філевська Ю. Символіка кольору 

в німецькій 

лінгвокультурі (на 

матеріалі 

німецьких казок та 

фразеологізмів) 

Шавловська Т.С. Пріоритетні напрями 

європейського 

наукового простору: 

пошук студента. 

Вип. 10, 2020 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf 

4. Печененко К. Гумористичний 

дискурс як 

різновид комічного 

дискурсу та його 

конститутивні 

ознаки (на 

матеріалі німецької 

мови) 

Шавловська Т.С. VI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Науковий пошук 

студентів ХХІ ст..: 

сучасні проблеми та 

тенденції розвитку 

гуманітарних і 

соціально-

економічних наук» 

Вип. 6. Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2020 

В друці 

5. Шаповал А. Національно-

культурне 

підгрунтя 

німецьких 

темпоральних 

фразеологізмів 

Шавловська Т.С. Теоретичне та 

практичне 

застосування 

результатів сучасної 

науки:матеріали  

міжнародної 

студентської 

наукової конференції 

(Т.4), 27 листопада, 

2020 рік. Запоріжжя, 

Україна: Молодіжна 

наукова ліга 

Том 4 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/27.11.202

0/393 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/27.11.2020/393
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/27.11.2020/393
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6. Леусенко А. Проблема 

співвідношення 

літературної мови 

та діалектів у 

сучасному 

мовознавстві 

Делюсто М. С. Перспективні галузі 

наукових 

досліджень: 

динаміка та тренди 

матеріали 

міжнародної 

студентської 

наукової 

конференції (Т. 

2), 16 жовтня, 

2020 рік. Суми: 

Молодіжна 

наукова ліга.  

С. 30–32. 

 

7. Кравченко Н. 

М. 

Діалектні тексти як 

навчальне джерело 

на уроках 

української мови. 

Делюсто М. С. Пріоритетні 

напрями 

європейського 

наукового простору: 

пошук студента.  

Вип. 10. Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2020. 

С. 33–36. 

8. Прокофʼєва Р. 

В. 

Українсько-

російська 

міжмовна 

взаємодія в 

межиріччі Дністра і 

Дунаю. 

Делюсто М. С. Пріоритетні 

напрями 

європейського 

наукового простору: 

пошук студента. 

Вип. 10. Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2020. 

С. 36–39. 

9. Кравченко Н. 

М. 

ВИВЧЕННЯ 

СТИЛІСТИЧНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЛЕКСИКИ ТА 

ФРАЗЕОЛОГІЇ НА 

УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ В 10 КЛАСІ 

Делюсто М. С. Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання 

гуманітарних і 

соціально-

економічних наук. 

Вип. 6. Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2020 

В друці 

10. Прокофʼєва Р. 

В. 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 

В УКРАЇНСЬКІЙ 

ГОВІРЦІ С. 

МИХАЙЛІВКА 

САРАТСЬКОГО Р-

НУ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Делюсто М. С. Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання 

гуманітарних і 

соціально-

економічних наук 

Вип. 6. Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2020 

В друці 

11. Кравченко Н. 

М. 

Типові помилки 

учнів з різною 

рідною мовою у 

процесі вивчення 

державної та 

Делюсто М. С. Матеріали 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції VІ 

Дунайські наукові 

Ізмаїл : РВВ 

ІДГУ, 2020 

В друці 
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шляхи їх 

подолання 

читання : «Імператив 

соціального 

партнерства в 

освітньо-науковому 

просторі: 

євроінтеграційні та 

регіональні виклики» 

12. Д‘яченко А. Особливості 

використання 

інтерактивних 

технологій 

навчання 

англійської мови у 

профільній школі 

Рябушко С.О. Наукове видання 

«Молодіжна наукова 

ліга», «Теоретичне та 

практичне 

застосування 

результатів сучасної 

науки» 

том 3    ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/27.11.2020/392 

13. Д‘яченко А. Сучасні технології 

формування 

англомовної 

інтерактивної 

компетенції учнів 

профільної школи 

Рябушко С.О. Збірка наукових 

праць ХХХІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-

конференції: 

Проблеми та 

перспективи 

розвитку сучасної 

науки в країнах 

Європи та Азії 

Від 31.10.2020 р. http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/81/cat/8 

14. Д‘яченко А «Особливості 

формування 

соціокультурної 

компетенції 

майбутнього 

фахівця» 

Рябушко С.О. Тези студентської 

регіональної 

науково-практичної 

інтернет -

конференції 

«Морські 

дослідження 

Дунайського регіону: 

молодь, наука, 

інновації – 2020»/ 

Від 19.03.2020 р. В друці 

15. Д‘яченко А. Прийоми 

формування 

англомовної 

інтерактивної 

компетенції учнів 

Рябушко С.О. Збірник наукових 

праць, за  

матеріалами 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

Від 02.11.2020 р. http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket__03.11.2020.pdf 
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профільної школи конференції «Вища 

освіта у 

дисциплінарному 

вимірі: від традицій 

до інновацій» 

16. Д‘яченко А. Формування 

англомовної 

інтерактивної 

компетенції 

здобувачів 

середньої освіти 

профільної школи 

Рябушко С.О. Збірник наукових 

праць, за 

матеріалами Х 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«ПРІОРИТЕТНІ 

НАПРЯМИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО 

ПРОСТОРУ: пошук 

студента» 

Випуск 10 idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf  

17. Криворучко І. Діяльність вчителя 

як результат 

успішної 

організації 

навчання 

англійської мови 

Рябушко С.О. Збірка наукових 

праць ХХХІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-

конференції: 

Проблеми та 

перспективи 

розвитку сучасної 

науки в країнах 

Європи та Азії 

Від 31.10.2020 р. http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/81/cat/8 

18. Криворучко Р. Дислексія та 

дисграфія у 

навчанні 

англійської мови: 

причини 

виникнення та 

прийоми корекції 

Рябушко С.О. Збірка наукових 

праць ХХХІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-

конференції: 

Проблеми та 

перспективи 

розвитку сучасної 

науки в країнах 

Європи та Азії 

Від 31.10.2020 р. http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/81/cat/8 
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19. Криворучко І Сучасні технології 

формування 

позитивного 

психологічного 

клімату на уроках 

англійської мови 

Рябушко С.О. Збірник наукових 

праць, за  

матеріалами 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Вища 

освіта у 

дисциплінарному 

вимірі: від традицій 

до інновацій» 

Від 02.11.2020 р. http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket__03.11.2020.pdf 

20. Криворучко Р. Сучасні технології 

навчання 

англійської мови 

учнів з особливими 

освітніми 

потребами 

Рябушко С.О. Збірник наукових 

праць, за  

матеріалами 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Вища 

освіта у 

дисциплінарному 

вимірі: від традицій 

до інновацій» 

Від 02.11.2020 р. http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket__03.11.2020.pdf 

21. Криворучко І Шляхи підвищення 

мотивації вчителя 

англійської мови 

Рябушко С.О. Наукове видання 

«Молодіжна наукова 

ліга» «Теоретичне та 

практичне 

застосування 

результатів сучасної 

науки» 

том 3    https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/27.11.202

0/392 

22. Криворучко Р. Організація 

інклюзивного 

навчання 

англійської мови 

учнів з особливими 

освітніми 

потребами 

Рябушко С.О. Наукове видання 

«Молодіжна наукова 

ліга» «Теоретичне та 

практичне 

застосування 

результатів сучасної 

науки» 

том 3    https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/27.11.202

0/392 

23. Криворучко І Урок як основна 

форма організації 

навчання іноземної 

мови 

Рябушко С.О. Збірник наукових 

праць, матеріали 

науково-практичної 

конференції 

«Перспективні 

наукові дослідження 

Вип. 5 http://idgu.edu.ua/science#document-21962 



99 

 

європейських мов, 

літератури та 

методик їх 

викладання» 

24. Криворучко Р. Дидактичні вимоги 

до діяльності 

вчителя на уроці 

англійської мови 

Рябушко С.О. Збірник наукових 

праць, матеріали 

науково-практичної 

конференції 

«Перспективні 

наукові дослідження 

європейських мов, 

літератури та 

методик їх 

викладання» 

Вип. 5 http://idgu.edu.ua/science#document-21962в 

25. Кутас Ганна  

 

Національно-

культурні 

особливості 

соціальної та 

мовленнєвої 

поведінки носіїв 

французької мови 

(на матеріалі 

тексту пісні Марка 

Лавуана «C‘est 

çalaFrance») 

Кудінова Ольга 

Іванівна 

Матеріали VІ 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

«Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання 

гуманітарних і 

соціально-

економічних наук» 

 Подано до друку 

26. Покора 

Марина 

Когнітивно-

прагматичні 

особливості 

англомовних 

запозичень у 

французькому 

рекламному 

дискурсі 

Кудінова Ольга 

Іванівна 

Матеріали VІ 

Всеукраїнської 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

«Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання 

гуманітарних і 

соціально-

економічних наук» 

 Подано до друку 

27. Ворнікова Я. «Функціональні 

особливості 

інверсії в сучасній 

німецькій мові» 

Лузанова Л.В. «Науковий пошук 

студентів XXI ст..: 

сучасні проблеми та 

тенденції розвитку 

Випуск 8 В друці 
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гуманітарних і 

соціально-

економічних наук» 

 

28. Лєбєдєва В. «Особливості 

перекладу 

німецькомовної 

екологічної 

термінології» 

Лузанова Л.В. ПРІОРИТЕТНІ 

НАПРЯМИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО 

ПРОСТОРУ: 

ПОШУК 

СТУДЕНТА  

 

Випуск 10 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf 

 

29. Булгару 

Вероніка 

„Exprimarea 

rudeniei 

convenţionale în 

lexicul 

dialectului 

dacoromân” 

/Вираз умовної 

спорідненості в 

лексиці дако-

румунського 

діалекту 
 

Кісеолар П.Д. 
 

Пріоритетні 

напрями 

європейського 

наукового 

простору: пошук 

студента 
 

Випуск 10 
 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf 
 

30. Негуріца Л. .Sistemul limbii 

române şi 

nivelurile sale 

prin prisma 

lingvisticii 

generale / 

Румунська 

мовна система 

та її рівні через 

призму 

загальної 

Кісеолар П.Д. 
 

Пріоритетні 

напрями 

європейського 

наукового 

простору: пошук 

студента 
 

Випуск 10 
 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf 
 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/maket_14.05.pdf
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лінгвістики 

31. Петкова С.І. Використання 
інтерактивних 

платформ на 

уроках в 

початкових 

класах в 

а/синхронному 

режимі 

дистанційного 

навчання 

Бражнікова 
А.І. 

VВсеукраїнська 
студентська 

науково-

практична 

конференція 

«Науковий 

пошук студентів 

ХХІ ст.: 

актуальні 

питання 

гуманітарних і 

соціально-

економічних 

наук»/ 

Випуск 6 В друці 

32. Паску М. Війна у творчості 

румунського 

письмен- ника Іона 

Друца (рум.) 

Голованова О.М. ПРІОРИТЕТНІ 

НАПРЯМИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

НАУКОВОГО 

ПРОСТОРУ: 

ПОШУК 

СТУДЕНТА 

Випуск 10 С. 122 - 126 
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6. Виховна робота 

В організації виховної роботи факультет керується Конституцією 

України, загальною декларацією прав людини, Указом Президента України 

„Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 

здорового способу життя громадян‖ від 27.04.1999р; Національною 

доктриною розвитку освіти України y ХХІ столітті та іншими нормативними 

актами. 

Пріоритетним напрямком у виховній роботі є формування особистості, 

яка усвідомлює свою належність до українського народу, вона спрямована на 

втілення в життя української національної ідеї, виховання людини 

демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, 

традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір 

кожної людини. 

Головною метою національного виховання є виховання поваги до 

Конституції, законодавства України, державної символіки, формування 

правової культури; формування високої мовної культури, оволодіння 

українською мовою; виховання духовної культури особистості та створення 

умов для вільного формування нею своєї світоглядної позиції; утвердження 

принципів загальнолюдської моралі: правди" справедливості, патріотизму, 

доброти, толерантності, працелюбності та інших доброчинностей тощо. 

Проведення комплексу організаційно-виховних заходів на факультеті, 

які сприяють досягненню цієї мети, складається з навчально-виховної роботи 

кафедр, з роботи кураторів академічних груп, діяльності органів 

студентського самоврядування. 

Основним завданням в виховній роботі стало створення необхідних умов 

для ефективного розвитку самоврядування студентів, яке отримує всі 

необхідні повноваження і несе відповідальність за управління тими 

аспектами студентського життя. 

Діяльність органу студентського самоврядування спрямована на 

удосконалення навчально-виховного процесу, а саме: на якість навчання, 
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підвищення рівня духовності і культури, формування активної соціально-

життєвої позиції.  

З метою формування у студентів почуття відповідальності, колективізму, 

відповідного психологічного клімату деканат щомісячно проводять наради зі 

студентським активом, на яких розглядаються питання трудової дисципліни 

студентів, результати навчання, порушуються проблеми організації 

самостійної роботи студентів та її методичного забезпечення, перспективи 

розвитку застосування кредитно-рейтингової системи в навчальному процесі 

та ін. 

Великий вплив на розвиток студентського самоврядування мають 

куратори академічної мобільності.  

Формуванню навичок здорового способу життя, профілактиці 

розповсюдження ВІЛ-СНІДу та толерантному ставлення до ВІЛ-інфікованих 

сприяє Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції 

та проведення різноманітних акцій та заходів, спрямованих на 

популяризацію життя вільного від шкідливих звичок. У першу чергу це  

«Молодь проти СНІДу», «Ні – палінню!», Спартакіада студентів ІДГУ. 

 Серед найбільш вагомих заходів факультету є такі: святкування Дня 

першого дзвоника, святковий вечір «И снова с Вами», присвячений 

Всесвітньому Дню театру,  концерт «Дунайська весна»,  проведення виставки 

«Краса, створена жінкою», проведення акції «День милосердя», виховний 

захід «Дзвони Чорнобиля»,  виховні заходи на  тему: «Моя улюблена справа»,  

«Вчимося жити в мирі і злагоді», «Сучасні молодіжні течії та напрямки», 

«Сучасно та модно», «Культурні розбіжності та загальнолюдські цінності» 

тощо. 

 Студентським активом із самоврядування на факультеті та  під 

керівництвом заступника декана залучено студентів до участі у благодійних 

акціях та заходах: «Студенти - дітям-сиротам та малозабезпеченим», «Я 

врятував життя», «Зелений паросток майбутнього», «Подаруй дітям казку», у 

благодійній ярмарці «Поспішайте робити добро» присвяченій річниці 
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заснування факультету, у місцевих заходах до Дня міста. 

 

Пропозиції від факультету іноземних мов 

Перспективи: 

1. Оптимізувати навчальний процес: 

 змінити організаційно-змістовні засади з метою ефективної реалізації 

принципу студентоцентризму при викладанні іноземних мов; 

 оволодіння мовними закономірностями через мовленнєву діяльність 

в конкретних (життєво-професійних) ситуаціях спілкування; 

 використання актуальних, переважно автентичних загально-

тематичних і професійно-зорієнтованих навчальних матеріалів і 

технології навчання (візуалізація, презентація, ведення дискусій, 

метаплан, інтелектуальні карти, проектна робота, ділові ігри тощо); 

 переважна одномовність практичних занять, що допомагає подолати 

психологічні бар‘єри при необхідності спілкуватися іноземною 

мовою та позбутися звички перекладати бажані висловлювання з 

рідної мови іноземною (поштовх до мислення іноземною мовою); 

 постійна мовленнєва діяльність студентів на практичних заняття з 

варіацією форм їх навчальної взаємодії / співпраці; 

3. Вдосконалення системи заохочення, а саме розробити гнучку систему 

платних послуг для студентів з ліквідації академічної заборгованості. 

5. Покращити роботу наукових керівників проблемних груп щодо участі 

студентів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, науково-практичних 

конференціях і збільшення кількості публікацій у наукових виданнях ВНЗ 

України та зарубіжжя. 

 

 

 

Декан факультету 

іноземних мов                                                         доц. Шавловська Т.С. 


