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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ 

Якісний склад кафедри 

На кафедрі працює 9 штатних працівників. 

1. Подлевська Н.В. – завідувач кафедри слов’янської філології, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

2. Горячок І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент. 

3. Станіславова Л. Л. – кандидат філологічних наук, доцент. 

4. Торчинська Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент. 

5. Сашко І. С. – кандидат теологічних наук, старший викладач. 

6. Терещенко Л.В. – старший викладач. 

7. Сєркова Ю. І. – старший викладач. 

8. Зубар Л. С. – викладач (працювала у І половині 2015 року). 

9. Ранюк О.П. – викладач. 

 

Протягом 2015 року кафедра слов’янської філології працювала над 

загальнокафедральною науково-дослідною темою 

“ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ” 

Загальнокафедральну тему можна розподілити за напрямами: 

1)методика викладання української мови та літератури; 

2)сучасна українська літературна мова; 

3)українська літературна ономастика; 

4)польська мова. 

 

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ 

Угоди про співпрацю, зокрема і в науковій сфері, підписано з лабораторією методики 

навчання української мови і літератури Інституту педагогіки АПН України та з кафедрою 

світової літератури та слов’янських мов Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

2. Визначні результати фундаментальних та прикладних досліджень 

 

2.4. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу викладачів згідно із затвердженими науковими 

напрямами та дослідженнями, які проводилися в рамках створених наукових 

лабораторій 

Доцент Горячок І. В. продовжила наукову роботу над темою:"Інтерактивні 

методи та прийоми у викладанні гуманітарних дисциплін у ВНЗ". Взяла участь у 6 

наукових конференціях, надрукувала статті з теми дослідження, керую студентською 

науковою роботою. Результати її досліджень відображені у 4 наукових працях. Брала 

активну участь в організації кафедральних конференцій. 

 

Доцент Подлевська Н. В. працює над науковою проблемою «Педагогічні засади 

професійного зростання особистості». Описано проблеми профільного навчання в 

сучасній школі, визначено організаційно-педагогічні засади навчання української 

мови у профільній школі. Взяла участь у 4 міжнародних конференціях, з 
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всеукраїнських, 3 регіональних. Результати її досліджень відображені у 7 наукових 

працях. Є членом редколегії 3 збірників наукових праць.  

 

Доцент Торчинська Н. М. працює над темою «Чуже мовлення в українській 

мові: типологія, семантична структура, синтаксична організація». Протягом звітного 

періоду продовжувала аналізувати терміносистему чужого мовлення, визначає місце 

й значення паратекстуальних елементів зокрема й епіграфів у структурі тексту. Взяла 

участь у 2 міжнародних конференціях, 4 всеукраїнських науково-практичних 

конференціях та 2 регіональних та університетських. Результати її досліджень 

висвітлено у 6 наукових статтях (3 – у фахових виданях). Є членом редколегії 5 

збірників наукових праць. 

 

Доцент Станіславова Л. Л. займається розробкою наукової теми «Сучасна 

українська афористика: семантика, тенденції, перспективи розвитку». Проводиться 

аналіз афоризмів сучасних авторів, визначається семантика і джерела виникнення 

афоризмів. Результати її досліджень відображені у 4 наукових працях. Взяла участь у 

6 наукових конференціях. Є членом редколегії 4 збірників наукових праць. 

 

Старший викладач Терещенко Л. В. – тема «Онімний простір української 

байки». Науковий керівник – Торчинський М. М. Продовжує роботу щодо системного 

опису пропріальних одиниць, вилучених з текстів байкарів 19 ст., давньої української 

байки. Визначає стилістичні функції українських байок. Взяла участь у 6 

конференціях, опублікувала 3 статті у фахових виданнях.  

 

Викладач Зубар Л. С. – тема «Стилістичні функції власних назв у творах 

українських письменників фантастів ХХ століття». Науковий керівник – Торчинський 

М. М. Описано власні назви у творах письменників-фантастів, зроблено класифікацію 

таких найменувань. Готується до попереднього обговорення дисертації. Результати її 

досліджень висвітлено у 2 наукових статтях. Взяла участь у 2 конференціях 

 

Старший викладач Сашко І. С. надрукувала 4 статті у польських виданнях із 

теми дисертації; брала участь у 6 конференціях різних рівнів. Є членом редколегії 2 

збірників наукових праць. Активно впроваджує новітні форми навчання польської 

мови. 

 

Старший викладач Сєркова Ю. М. працює над темою «Специфіка вивчення 

польської мови у ВНЗ». Взяла участь у міжнародних українсько-польських 

конференціях, організувала і провела ІІ Всеукраїнський диктант з польської мови. 

Брала активну участь в організації кафедральних конференцій.  

 

Викладач Ранюк О. П., тема дисертаційного дослідження – «Розвиток 

риторичних умінь майбутніх філологів під час вивчення польської мови». Науковий 

керівник – Подлевська Н. В. Працює над проведенням експерименту щодо вивчення 

риторики у ЗОШ, падготувала до обговорення 1 розділ дисертації. Здійснила 

публікації 7 статей, із них 5 у фахових збірниках. Взяла участь у 2 міжнародних 

конференціях.  

 

3. Захист об’єктів інтелектуальної власності 

Об’єктів інтелектуальної власності, які потребують захисту, немає.  
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4. Наукові праці викладачів кафедри у 2015 році 

 

Таблиця 4.1 – Наукові праці колективу кафедри 
 

 
Усього 

За 

фундамен 

тальними 

дослід 

женнями 

За приклад 

ними 

дослід 

женнями та 

розробками 

В межах 

другої 

половини 

робочого 

дня 
одиниць 

обліково-

видавничих 

аркушів 

1 Опубліковано монографій,       

в т.ч. – відповідно до вимог МОН      

          – у закордонних наукових 

видавництвах 

     

2 Опубліковано підручників      

в т.ч з грифом МОН України      

3 Опубліковано навчальних 

посібників  

     

в т.ч з грифом МОН України      

4 Кількість публікацій (статей) в т. 

ч. 
37 16,5    

   - у журналах, що входять до 

науковометричних баз даних 

(Scopus, Web of Science ) 

     

  . – у журналах та збірниках 

наукових праць за кордоном 
5 3,62    

   - у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань 

України та мають ISSN 

16 6,77    

5 Кількість цитувань у виданнях, що 

входять до наукометричних баз 

даних (Scopus, Web of science) 

    

 
4. 5. Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць за кордоном 
 

 Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи, д.а.) 

1 

Подлевська 

Н. В.  

Професійна майстерність 

учителя-філолога в 

умовах профільного 

навчання української 

мови 

Zbior raportow naukowych. 

Zbior artykułow naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej 

"Pedagogika.Dyskusje o 

wspołczesnej nauki 

(30.08.2015 – 31.08.2015) – 

Warszawa: Wydawca: Sp. z 

o.o. ≪Diamond trading tour≫, 

2015. 

S. 79-83. 

(0,3 д.а.) 
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2 

Сашко І. С.  Podstawy formacji 

duchowej mlodziezy w 

swietle nauczania 

rzymsko-katolickiego i 

prawoslawnego,  

Zeszyty Naukowe UKSW/ – 

Варшава, 2014. 

nr1, s. 245–

259 (0,61 д.а.). 

3 

Сашко І. С. Bezpieczenstwo i losy 

Polakow mieszkajacych na 

Ukrainie podczas 

"Wielkiej Czystki" (1937-

1938) 

Zeszyty Naukowe UKSW/ – 

Варшава, 2015. 

nr3, s. 149-

175. (1,33 д.а.) 

4 

Сашко І. С. Chrzescijansko-

patriotyczne wychowanie 

wspolczesnej mlodziezy 

na lekcjach jezyka 

polskiego jako obcego 

Zeszyty Naukowe UKSW/ – 

Варшава, 2014. 

nr2, s. 97–109. 

(0,65 д.а.) 

5 

Сашко І. С. Rola Kosciolow w 

przemianach spoleczno-

politycznych na Ukrainie  

Roczniki Ekumeniczne, 

Польща. 

Наукометричні бази: 

1) cejsh - central european 

journals of science and nity, 

2) ceel - central east european 

online library; 3) POLON 

t. XII, z. 7 

(2015), s. 191–

202. (0,73 д.а.) 

 
4. 6. Перелік статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України та мають ISSN. 
 

 Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи, д.а.) 

1 

Горячок І.В. Літературний розвиток 

студентів засобами 

кіномистецтва 

Педагогіка вищої та 

середньої школи: збірник 

наукових праць. – Кривий 

Ріг, 2015. 

Вип.45. – 

С.7 – 12. 

(0,35 д.а.) 

2 

Горячок І.В.  

 

Щоденник як форма 

самовираження 

письменника: жанри і 

типологія 

Актуальні проблеми 

філології та 

перекладознавства : зб. 

наукових праць. – 

Хмельницький : ХмЦНІІ, 

2015. 

Випуск 9. – 

С. 43–46. 

(0,3 д.а.) 

3 

Зубар Л. C. Особливості власних 

назв у романі братів 

Капранових «Розмір має 

значення» 

Записки з ономастики : 

збірник наукових праць / 

Одеський національний 

університет імені І. І. 

Мечникова. – Одеса, 2015.  

Випуск 18. – 

С. 251–259. 

(0,3 д.а.) 

4 

Подлевська 

Н. В. 

Комп’ютерно 

орієнтовані педагогічні 

засоби у забезпеченні 

навчального процесу 

старшокласників 

Педагогіка вищої та 

середньої школи : збірник 

наукових праць. – Кривий 

Ріг, 2015 

Випуск 45. – 

С. 181–185. 

(0,35 д.а.) 

5 Подлевська Профільне навчання: Дидактика: теорія і практика: С. 71-75. 
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Н.В.  формування 

філологічного мислення 

учнів старшої школи 

зб. наук. праць / за наук. ред. 

д-ра пед. наук Г.О. 

Васьківської. – К.: Вид-во 

НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2015. 

(0,2д.а.) 

6 

Ранюк О. П. Сучасний стан навчання 

риторики майбутніх 

філологів польської мови 

у ВНЗ України та 

Польщі 

Вісник ЧНПУ (Серія: 

педагогічні науки). – 

Чернігів, 2015. 

(0,51 д.а.) 

7 

Ранюк О. П. Принципи вивчення 

риторики у ВНЗ 

Наукові записки 

Вінницького державного 

педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і 

психологія: зб. наук. праць. 

Редколег.: В. І. Шахов 

(голова) та ін. – Вінниця: 

ТОВ "Нілан ЛТД", 2015. 

Випуск 42. – 

Ч.1. – С. 52-55 

(0,36 д.а.) 

8 

Ранюк О. П.  Риторика як важливий 

складник професійної 

підготовки філолога 

Педагогічна освіта : теорія і 

практика : збірник наук. 

праць. - Камянець-

Подільський, 2015. 

Випуск 17. – 

С.165–170 

(0,54 д.а.). 

9 

Ранюк О. П. Формування риторичної 

компетенції студентів-

філологів під час 

вивчення польської мови 

Педагогіка вищої та 

середньої школи : збірник 

наукових праць. – Кривий 

Ріг,2015 

Випуск 45. – 

С. 75–80 (0,35 

д.а.) 

10 

Ранюк О. П. Використання 

риторичних методів під 

час вивчення польської 

мови 

Наукові записки. Серія: 

Психолого-педагогічні науки 

: збірник наук. праць 

Ніжинського держ. 

університету ім. М.Гоголя. – 

Ніжин, 2015. 

С. 111–115 

(0,40 д.а.) 

11 

Сашко І. С.  Rola językowego obrazu 

świata w przekładzie 

tekstów poetyckich  

Актуальні проблеми 

філології та 

перекладознавства, ред. М. 

Торчинський, Хмельницький 

2014,  

Випуск 

сьомий, с. 

222–226. (0,3 

д.а.) 

12 

Станіславова 

Л.Л., 

Терещенко Л. 

В. 

Антитеза в сучасній 

українській афористиці 

Актуальні проблеми 

філології та 

перекладознавства : зб. 

наукових праць. – 

Хмельницький : ХмЦНІІ, 

2015. 

С.163–170 

(0,67 д.а.) 

13 

Терещенко 

Л.Л.. 

Структурно-семантична 

типологія власних назв 

об’єктів неживої 

природи в байках 

Леоніда Глібова 

Записки з ономастики : 

збірник наукових праць / 

Одеський національний 

університет імені І. І. 

Мечникова. – Одеса, 2015.  

Випуск 18. – 

С. 633–642. 
(0,5 д.а.) 

14 

Торчинська 

Н.М. 

Підтекстова інформація 

власної назви у структурі 

епіграфа 

Записки з ономастики : 

збірник наукових праць / 

Одеський національний 

університет імені І. І. 

Випуск 18. – 

С. 659–669. 

(0,54 д.а.) 
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Мечникова. – Одеса, 2015. 

15 

Торчинська 

Н.М. 

Синтаксичні домінанти 

вираження чужого 

мовлення у творах О. 

Кобилянської та Є. 

Гуцала: компаративний 

аналіз 

Восточноукраинский 

лингвистический сборник: 

сборник научных трудов / 

редколлегия: Г. П. Лукаш 

(отв. ред.) и др. – Винница: 

ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2015. 

Вып. 16. – С. 

121–130. 

(0.71 д.а.) 

16 

Торчинська 

Н.М. 

Взаємозв’язок 

українських текстів та 

іншомовних епіграфів 

Актуальні проблеми 

філології та 

перекладознавства : зб. 

наукових праць. –

Хмельницький : ХмЦНІІ, 

2015. 

Випуск 8. – 

С. 170–173 

(0,39 д.а.). 

 

 

4. 7. Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць, які не належать до 

переліку наукових фахових видань України 
 

 

 Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи, д.а.) 

1 

Горячок І. В. Польські організації 

Хмельниччини як 

чинники відродження 

самосвідомості 

Kompetencjе jezykowe 

podstawe sukcesu 

zawodowego i spoecznego w 

Europie : publikacje naukowe. 

– Chmielnicki – Kielce : 

ChCNII, 2015. 

S.43–50. 

(0,32 д.а.) 

2 

Горячок І.В.  

 

Храми нашої душі : 

особливості духовного 

виховання учнів у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Славістичні студії: 

лінгвістика, 

літературознавство, 

дидактика: збірник наукових 

праць / голова редколегії 

Н.В. Подлевська; 

відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. – Хмельницький 

: ХмЦНТІ, 2015. 

Випуск 

перший. – С. 

17–23. 

(0,32 д.) 

3 

Зубар Л. C. Онімна лексика 

фантастичних творів як 

засіб формування 

духовності народу. 

Славістичні студії: 

лінгвістика, 

літературознавство, 

дидактика: збірник наукових 

праць / голова редколегії 

Н.В. Подлевська; 

відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. – Хмельницький 

: ХмЦНТІ, 2015. 

Випуск 

перший. – 

С.32 – 36 

(0,3 д.а) 

4 

Подлевська 

Н.В. 

Готовність майбутнього 

філолога до роботи в 

умовах профільного 

навчання 

Матеріали Міжрегіональної 

науково-практичної 

конференції «Слов'янська 

філологія: історія, 

С. 65–70. 

(0,25) 
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сьогодення, перспективи»: 

статті, тези / відповідальна за 

випуск Г. В. Осіпчук. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. 

5 

Подлевська 

Н. В. 

Духовний розвиток 

особистості в умовах 

профільного навчання 

засобами мови 

Славістичні студії: 

лінгвістика, 

літературознавство, 

дидактика: збірник наукових 

праць / голова редколегії 

Н.В. Подлевська; 

відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. – Хмельницький 

: ХмЦНТІ, 2015. 

Випуск 

перший. – 

С.115-122. 

(0,5 д.а.) 

6 

Подлевська 

Н. В.  

Взаємозв’язок у вивченні 

української мови у 

профільних класах ЗНЗ 

та на філологічних 

спеціальностях ВНЗ 

Психологія та педагогіка 

сучасності: проблеми та стан 

розвитку науки і практики в 

Україні: збірник тез 

наукових робіт учасників 

міжнародної науково-

практичної конференції (м. 

Львів, 21-22 серпня 2015 

року): – Львів: ГО 

«Львівська педагогічна 

спільнота», 2015. 

С. 91–94. (0,2 

д.а.) 

7 

Подлевська 

Н.В. 

Формування мовно-

комунікативної 

компетенції 

старшокласника 

профільної школи 

Kompetencjе jezykowe 

podstawe sukcesu 

zawodowego i spoecznego w 

Europie : publikacje naukowe. 

– Chmielnicki – Kielce : 

ChCNII, 2015. 

С. 133-143. 

(0,38 д.а.) 

8 

Ранюк О. П. Тренінг як важлива 

технологія для розвитку 

риторичної 

компетентності 

філологів-полоністів 

Kompetencjе jezykowe 

podstawe sukcesu 

zawodowego i spoecznego w 

Europie : publikacje naukowe. 

– Chmielnicki – Kielce : 

ChCNII, 2015. 

С. 150-155. 

(0,20 д.а.) 

9 

Ранюк О. П.  Професійне спілкування 

як важливий складник 

духовного розвитку 

філолога 

Славістичні студії: 

лінгвістика, 

літературознавство, 

дидактика: збірник наукових 

праць / голова редколегії 

Н.В. Подлевська; 

відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. – Хмельницький 

: ХмЦНТІ, 2015. 

Випуск 

перший. – 

С.128–133 

(0,3 д.а.) 

10 

Сашко І. С.  Mesjada jako gatunek 

literacki o przeslaniu 

kerygmatycznym 

Славістичні студії: 

лінгвістика, 

літературознавство, 

дидактика: збірник наукових 

праць / голова редколегії 

Н.В. Подлевська; 

відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. – Хмельницький 

: ХмЦНТІ, 2015. 

Випуск 

перший. – С. 

155–160. (0,32 

д.а.) 
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11 

Станіславова 

Л.Л. 

Новітні інформаційні 

технології у навчанні 

студентів іноземної 

мови. 

Kompetencjе jezykowe 

podstawe sukcesu 

zawodowego i spoecznego w 

Europie : publikacje naukowe. 

– Chmielnicki – Kielce : 

ChCNII, 2015. 

С.155–168 

(0,5 д.а.) 

12 

Станіславова 

Л.Л. 

Афористика як елемент 

навчання польської 

мови. 

Славістичні студії: 

лінгвістика, 

літературознавство, 

дидактика: збірник наукових 

праць / голова редколегії 

Н.В. Подлевська; 

відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. – Хмельницький 

: ХмЦНТІ, 2015. 

Випуск 

перший. – 

С.175–185 

(0,45 д.а.) 

13 

Терещенко 

Л.Л. 

Формування мовних та 

мовленнєвих 

компетенцій і 

компетентностей 

студентів-філологів під 

час вивчення фразеології 

української мови. 

Kompetencjе jezykowe 

podstawe sukcesu 

zawodowego i spoecznego w 

Europie : publikacje naukowe. 

– Chmielnicki – Kielce : 

ChCNII, 2015. 

С. 168-179 

(0,6 д.а.) 

14 

Торчинська 

Н.М. 

Основні напрями 

формування мовної 

компетентності 

філологів у процесі 

наукового мовлення 

Kompetencje językowe 

podstawą sukcesu 

zawodowego i społecznego w 

Europie : publikacje naukowe. 

– Chmielnicki – Kielce : 

ChCNII, 2015. 

S. 179–193. 

(0,60 д.а.) 

15 

Торчинська 

Н.М. 

Нестандартні 

конструкції з чужим 

мовленням в ідіостилі 

Ольги Кобилянської 

Слов’янська філологія: 

історія, сьогодення, 

перспективи : матеріали 

міжрегіональної науково-

практичної конференції. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. 

С. 48–53. 

(0,25 д.а.) 

16 

Торчинська 

Н.М. 

Фольклор як джерело 

формування 

етносвідомості (на 

матеріалі епіграфів) 

Славістичні студії: 

лінгвістика, 

літературознавство, 

дидактика: збірник наукових 

праць / голова редколегії 

Н.В. Подлевська; 

відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. – Хмельницький 

: ХмЦНТІ, 2015. 

Випуск 

перший. – 

С.191 – 202 

(0,62 д.а.) 

 

 

6. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями  
Кафедра слов’янської філології брала участь у міжнародному українсько-

польському проекті «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри 

слов’янської філології у Хмельницькому національному університеті», наданого 

Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі 

громадської дипломатії у 2014 р.», який тривав з травня до листопада 2014 року. 

Проект профінансований Міністерством закордонних справ Польщі у розмірі 120000 
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злотих. У рамках проекту було проведено навчання викладачів слов’янської філології 

ХНУ з методики викладання польської мови  (з 23 до 27 червня 2014 року) 

славістами-полоністами Польщі в українсько-польському центрі. З 13 до 18 жовтня 

2014 року кафедра слов’янської філології ХНУ перебувала у науковому відрядженні у 

м. Кельце (Польща) з метою продовження набуття методичного досвіду щодо 

викладання польської мови для студентів спеціальності «Філологія. Переклад 

(Польська, російська мови)» ХНУ. По закінченні проекту було проведено 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Польська мова в українській освіті – 

перспективи в аспекті європейської інтеграції» 22 жовтня 2014 року у ХНУ. 

Кафедра слов’янської філології брала участь у Міжнародному проекті "Вітай" 

(мультимедійна машина для навчання польської мови). Фундація "Недалеко" (фонд 

для дітей та молоді в Україні), Польща, м.Варшава, 2014 р. (листування та 

встановлення контактів про співпрацювання). 

З 6 до 9 грудня 2014 року завідувач кафедри Подлевська Н. В. перебувала у 

науковому відрядженні до м. Люблін (Польща) з метою підписання угоди про 

консорціум східноєвропейських університетів Польщі, України, Білорусі, Молдови, 

Грузії та з метою встановлення зв’язків про співпрацю між кафедрами слов’янської 

філології ХНУ та слов’янської філології і польської мови Люблінського католицького 

університету. 

З 17 до 19 грудня 2014 року студенти спеціальності «Філологія. Переклад 

(польська, російська мови)» разом із старшим викладачем польської мови Сєрковою 

Ю. І. перебувають на польсько-українському науково-методичному семінарі «Різдво з 

культурою, історією і мистецтвом польським» у м. Варшава (Польща). Семінаром 

передбачається проведення лекційних занять з історії польської держави, архітектури, 

історії мистецтва, основ скульптури, основ живопису, різдвяних звичаїв, польської 

філології, польська мови та літератури. 

При кафедрі слов’янської філології ХНУ організовані курси з вивчення 

польської мови з 8 грудня 2014 року, що триватимуть 3 місяці. По закінченні курсів 

видаватиметься сертифікат про кваліфікаційний рівень володіння польською мовою. 
 

7. Членство в редколегії наукових журналів: 

7.1. Членство в редколегії журналів, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus, Web of Science) – ніхто з викладачів не є членом таких редколегій. 

 
7.2 Членство в редколегії журналів, що включені до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Члени редколегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми філології 

та перекладознавства» (9 випуск, ХНУ) –Станіславова Л. Л., Торчинська 

Н. М. 

 

Членство в редколегії інших збірників 

1.Член редколегії збірника «Подільська регіональна лексикологія: стан та 

перспективи». – Вінниця (Він. держ. педуніверситет ім.М.Коцюбинського), 

2015. - 235 с.– Торчинська Н. М. 
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2.Члени редколегії збірника наукових праць «Поділля. Філологічні студії» 

Випуск 7. – Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М., 

Горячок І. В. 

3.Члени редколегії збірника «Славістичні студії: лінгвістика, 

літературознавство, дидактика» (збірник наукових праць / голова редколегії 

Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. – Хмельницький : 

ХмЦНІІ, 2015. – Випуск перший. – 281 с.) – Подлевська Н. В., Станіславова 

Л. Л., Торчинська Н. М., Сашко І. С. 

4.Члени редколегії збірника «Kompetencje językowe podstawą sukcesu 

zawodowego i społecznego w Europie» (publikacje naukowe. – Chmielnicki – 

Kielce : ChCNII, 2015. – 260 s. – Мовна компетенція як основа для професійного 

та соціального успіху в Європі : збірник наукових праць. – Хмельницький – 

Кельце : ХмЦНІІ, 2015. – 260 с.) – Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., 

Торчинська Н. М., Горячок І. В. 

 

8. Підготовка науково-педагогічних кадрів та захист дисертацій 

При кафедрі слов’янської філології немає аспірантури, тому аспірантів 

немає. Протягом року не було захищених дисертацій. 
 

9. 1. Участь професорсько-викладацького складу і наукових працівників у 

науково-технічних конференціях, семінарах, симпозіумах 

 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.Міжнародна науково-практична конференція «Мовна компетенція як основа 

для професійного та соціального успіху в Європі» (Хмельницький, 18.11.2015 р.) – 

Подлевська Н. М., Горячок І. В., Ранюк О. П., Сашко І. С., Сєркова Ю. І., 

Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М. 
2. Міжнародна науково-практична конференція «Духовний розвиток особистості 

в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства» (Хмельницький, 27.05.2015) – 

Подлевська Н. В., Горячок І. В., Ранюк О. П., Сашко І. С., Сєркова Ю. І., 

Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М. 
3 Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogika. Dyskusje o 

wspołczesnej nauki» (30.08.2015 – 31.08.2015 ), Люблін, Польща – Подлевська Н. В. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка 

сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні», Львівська 

педагогічна спільнота, 21–22 серпня 2015 р. у місті Львові – Подлевська Н. В. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-польські наукові 

діалоги», 21–24.10.2015 р., м. Яремче – Подлевська Н. В. 

6. Міжнародна конференція «Гуманітарна освіта в польському шкільництві 

України. Традиція і сучасність», Вища Східноєвропейська школа в м. Перемишель 

(Польща), 27-29.11.2015 – Сашко І. С. 

7. Міжнародна наукова конференція „Лінгвостилістика XXI ст.: стан і 

перспективи”, Інститут філології та журналістики Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. 19–21 червня 2015 року – 

Терещенко Л. В. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичне 

портретування сучасного соціуму», 26-27 листопада 2015 року, Вінницький 

педуніверситет ім. М.Коцюбинського – Подлевська Н. В., Горячок І. В., Ранюк О. 

П., Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М., Сашко І. С. 

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національно-

мовної особистості в умовах неперервної освіти: надбання, реалії, перспективи», 22-

23 жовтня 2015 р. Умань, УДПУ ім.П.Тичини – Подлевська Н. В., Горячок І. В., 

Ранюк О. П., Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М. 

3. 16 Всеукраїнська ономастична конференція «Українська ономастика: минуле, 

сучасне, перспективи», 24–26 вересня 2015 року, Одеський національний університет 

імені І.І.Мечнікова – Зубар Л. С., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М. 

4. Науково-практична Internet-конференція «Репресована культура України: 

регіональний вимір», 9 березня 2015 р., Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка – Подлевська Н. В., Горячок І. В., Ранюк О. П., 

Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М., Сашко І. С. 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування змісту 

профільного навчання як стратегічний напрям модернізації освіти в Україні», 

22.10.2015 р., Інститут педагогіки НАПН України (Київ). – Подлевська Н. В. 

6. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Документно-

інформаційні комунікації в умовах глобалізації», Полтавський національний 

технічний університет; 03.12.2015 – Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та 

практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (21 квітня 2015 

року, м.Хмельницький) – Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В. 

 

РЕГІОНАЛЬНІ, УНІВЕРСИТЕТСЬКІ 

1. Міжрегіональна науково-практична конференція «Слов’янська філологія: 

історія, сьогодення, перспективи», 20 листопада 2015 р., Умань, УДПУ ім.П.Тичини  

– Торчинська Н. М., Подлевська Н. В., Горячок І. В., Зубар Л. С., Терещенко 

Л. В., Станіславова Л. Л., Сашко І. С., Ранюк О. П. 

2. 43-а звітна науково-технічна конференція ХНУ, 14 травня 2015 р. – 

Торчинська Н. М., Подлевська Н. В., Горячок І. В., Зубар Л. С., Терещенко Л. В., 

Ранюк О. П., Станіславова Л. Л., Сєркова Ю. І., Сашко І. С. 

3.  Міжрегіональна науково-практична конференція «Багатоманітність 

культур як педагогічна проблема», Бердянський державний пед. університет; 17–18 

вересня 2015 р. –Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В. 

 

Таблиця 9.1. Участь професорсько-викладацького складу і наукових працівників у 

науково-технічних конференціях, семінарах, симпозіумах 
 

 Кількість 

Кількість наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів) 17 

– з них: всеукраїнських 7 

– міжнародних, всього 7 

в тому числі: – які зареєстровані у МОН 2 

Взято участь у виставках, всього  
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з них: – у національних  

– у міжнародних  

 

 

9. 2. Конференції та семінари, організовані працівниками кафедри 

1. Кафедра організувала і провела 27 травня 2015 року Міжнародну науково-

практичну конференцію «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського 

лінгвокраїнознавства». Конференція проводилася у співпраці з Уманським 

державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Люблінським 

католицьким університетом Яна Павла ІІ та Університетом Марії Кюрі-Склодовської 

(Польща). У конференції взяло участь 134 науковці. 

2. Кафедра організувала і провела 18 листопада 2015 року Міжнародну 

науково-практичнуукраїнсько-польську конференцію «Мовні компетенції як основа 

для професійного та соціального успіху в Європі» («Kompetencje językowe podstawą 

sukcesu zawodowego społecznego w Europie»). Конференція проводилася у рамках 

міжнародного українсько-польського проекту «PL+UA=UE. Polsko-ukraińskie 

spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy», наданого Міністерством закордонних 

справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2015 

р.». У конференції взяли участь 123 науковці 

3.ІІ Всеукраїнський диктант із польської мови серед учнів і студентів 

Хмельницької області (298 учасників), 1 червня 2015 року. 

 

Таблиця 9.2. Конференції та семінари, організовані працівниками кафедри  

 Кількість 

Кількість конференцій, які організовували працівники кафедри, з них: 2 

 - міжнародних 2 

 - зареєстрованих в МОН України 1 

Кількість конференцій, в яких працівники кафедри були 

співорганізаторами, з них: 1 

 - міжнародних  

 - організованих спільно з науковцями установ НАН України  

Кількість наукових семінарів (крім семінарів кафедри), які організовували 

працівники кафедри чи в яких виступали співорганізаторами, з них  

 -  міжнародних  

 - зареєстрованих в МОН України  
 

 
Викладачі кафедри виступили співорганізаторами таких наукових 

конференцій, олімпіад, конкурсів: 

із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Міжрегіональної 

науково-практичної конференції «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, 

перспективи», 20 листопада 2015 р., 

із кафедрою української філології (ХНУ) –  

1. V регіональна студентська науково-практична конференція «Генії України 

і світу»  

2. П’ятий Подільський регіональний краєзнавчий конкурс  

3. І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка (ХНУ, 2015 р.)  
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4. Перший етап олімпіади з української мови (за професійним спрямуванням) 

(ХНУ, 2014 р.) 

5. Перший етап олімпіади з української мови і літератури та методики їх 

викладання (ХНУ). 

 

10. Молоді вчені кафедри (до 35 років)  

 Кількість 

Чисельність молодих учених, усього 3 

з них: – доктори наук  

– кандидати наук 1 

– аспіранти 1 

– докторанти  

– без ступеня, не включаючи аспірантів 1 

Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього  

з них: – доктори наук  

– кандидати наук  

– аспіранти  

– докторанти  

– без ступеня, не включаючи аспірантів  

Кількість науковців, що отримували премії, з них:  

– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих 

вчених 

 

– гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових 

досліджень 

 

– щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді  

– щорічні премії Президента України для молодих учених  

– премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок 

 

– премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 

 

– стипендії Верховної Ради України  

– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих  

учених 

 

 

 

 

11. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

ПРАЦЮЮТЬ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ: 

1.«Мовно-комунікативні основи культури спілкування» – наук. керівник 

Подлевська Н. В. 

2.«Мистецтво викладання літератури» – наук. керівник Горячок І. В.  

3.«Актуальні питання лексикології і синтаксису» – наук. керівник Торчинська 

Н. М. 

 

СТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ  

Опубліковані статті та тези (прізвище автора, наукового керівника, 

місце публікації, назва статті, тез) – 29. 

Усі матеріали опубліковані студентами самостійно. 

 

Автор Науковий Назва статті, тез Місце публікації 
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керівник 
1.Більчук Л. Горячок 

І. В. 

Поетичний дивосвіт 

подільської поетеси Оксани 

Радушинської  

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.19 – 23 

2.Мороз Т. Горячок 

І. В. 

Образ рідної подільської землі 

у творчій спадщині Г. Й. 

Ісаєнко 

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.138–143 

3.Проциш Н. Горячок 

І. В. 

Музи творчого натхнення 

подільського поета Василя 

Василашка 

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.158–153. 

4.Дцплій Г. Горячок 

І. В. 

До питання про класифікацію 

мемуарів 

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. - 

С.70-73 

5.Сівко А. Горячок 

І. В. 

Методи та прийоми вивчення 

теорії літератури на уроках 

української літератури  

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -С. 

183-188 

6.Мороз Т. Горячок 

І. В. 

Особливості вивчення 

літератури рідного краю 

(творчість Василя Кравчука)  

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -С. 

139-143 

7.Булейко А. Подлевська 

Н. В. 

Роль вікових особливостей в 

організації профільного 

навчання старшокласників 

Креативність як феномен людського 

буття в культурі : матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

науковців (Вінниця, 15–16 квітня 

2015 р.) / під ред. Г. П. Лукаш. – 

Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 30-33. 

8.Сторож Т. Подлевська 

Н. В. 

Розвиток комунікативно-

професійних здібностей 

учителів філологічного 

профілю як педагогічна 

проблема  

Креативність як феномен людського 

буття в культурі : матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

науковців (Вінниця, 15–16 квітня 

2015 р.) / під ред. Г. П. Лукаш. – 

Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 161-164.  

9.Мунтян О. Подлевська 

Н. В. 

Розвиток комунікативних 

умінь майбутніх філологів у 

процесі інтеграції навчальних 

дисциплін  

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -С. 

146-150. 

10.Булейко А. Подлевська 

Н. В. 

Реалізація профільного 

навчання за кордоном і в 

Україні: порівняльний аспект 

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -С. 

35-40. 

11.Сторож Т. Подлевська 

Н. В. 

Структура комунікативно-

професійних здібностей 

сучасного вчителя-філолога  

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -С. 

191-196. 

12.Данілова 

О. 

Станіславов

а Л. Л. 

Афоризм як жанр художньої 

літератури та предмет 

лінгвістичних досліджень". - 

зб.наук.праць Поділля: 

Філологічні студії. Вип. 

7.,2015. - С.53-58 

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -С. 

53–58. 

13.Нижник О. Станіславов

а Л. Л. 

"Прецедентні феномени в 

українському медіа-дискурсі 

як інмтрумент сугестії" - 

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -С. 

153–157. 
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зб.наук.праць Поділля: 

Філологічні студії. Вип. 

7.,2015. - С.153-157 

14.Данілова 

О. 

Станіславов

а Л. Л. 

Симетричні та несиметричні 

антоніми в сучасних 

афористичних текстах". -  

Креативність як феномен людського 

буття в культурі : матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

науковців (Вінниця, 15–16 квітня 

2015 р.) / під ред. Г. П. Лукаш. – 

Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 48–52 

15.Кукурудза 

Т. 

Терещенко 

Л. В. 

Семантика зоолексем у збірці 

віршів Вікора Гончарука "Де 

моляться мої лелеки" 

Креативність як феномен людського 

буття в культурі: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

науковців (Вінниця, 15-16 квітня 2015 

року)/під ред. Г.П.Лукаш. Вінниця. 

ДонНУ, 2015. - С. 86-88. 

16.Молодоже

ня О. 

Торчинська 

Н. М. 

Різновиди авторських ремарок 

в ідіостилі Ольги 

Кобилянської   

Креативність як феномен людського 

буття в культурі : матеріали 

ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та 

молодих науковців (Вінниця, 15–

16 квітня 2015 р.) / під ред. Г. 

П. Лукаш. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 

С. 109 – 112 

17.Струтинсь

ка Г. 

Торчинська 

Н. М. 

До питання про особливості 

манявської говірки  

Креативність як феномен людського 

буття в культурі : матеріали 

ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції студенітв та 

молодих науковців (Вінниця, 15–

16 квітня 2015 р.) / під ред. Г. 

П. Лукаш. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 

С. 164 – 166. 

18.Ковальчук 

А.  

Торчинська 

Н. М. 

Онімна лексика у мовленні 

мешканців села Яськівці 

Деражнянського району 

Хмельницької області 

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.79–85 

19.Трасковськ

а Т. 

Торчинська 

Н. М. 

Лексико-семантичні групи 

діалектних слів говірки села 

Митківці Летичівського 

району Хмельницької області  

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.184–188. 

20.Курдибаха 

В. 

Торчинська 

Н. М. 

Метафора як складник 

ідіостилю Володимира 

Олійника 

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.103–109 

21.Пасіщук 

А. 

Торчинська 

Н. М. 

Топонімікон міста Полонне 

Хмельницької області 

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.134–137 

22.Головко І. Торчинська 

Н. М. 

Мікротопоніми села 

Тарноруда Волочиського 

району Хмельницької області 

Подільська регіональна лексикологія: 

стан та перспективи: збірник 

наукових праць Вінницького 

державного педуніверситету. – 

Вінниця, 2015. – С.45–48 
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23.Адамише

на А. 

Торчинська 

Н. М. 

Особливості спонукально-

кличних та емоційно-оцінних 

звертань (на матеріалі творів 

Ю. Андруховича та 

М. Стельмаха)  

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -

С.7–10 

24.Анцибор 

Ю. 

Торчинська 

Н. М. 

Запозичення в говірці селища 

Солотвино 

Поділля.Філологічні студії. - 

Хмельницький, 2015. - Випуск 7. -

С.10–13 

25.Курдибах

а В. 

Торчинська 

Н. М. 

Порівняльні конструкції як 

складник поетичного 

мовлення В. Олійника   

Поділля. Філологічні студії. – Випуск 

7. – Хмельницький, 2015. – С. 111–

114 

26.Молодож

еня О. 

Торчинська 

Н. М. 

Синтаксис мовлення дійових 

осіб у творах Євгена Гуцала 

Поділля. Філологічні студії. – Випуск 

7. – Хмельницький, 2015. – С. 148–

152 

27.Трасковсь

ка Т. 

Торчинська 

Н. М. 

Митковецька говірка як 

складник подільського говору  

Поділля. Філологічні студії. – Випуск 

7. – Хмельницький, 2015. – С. 212–

214 

28.Лапінська 

К. 

Торчинська 

Н. М. 

Суспільно-політична лексика 

періоду Майдану (на 

матеріалах польських ЗМІ) //  

Проблеми сучасної лінгвістики та 

лінгводидактики. – Умань, 2015. – 

С.54–58 

29.Довганюк 

Ю. 

Торчинська 

Н. М. 

Варіанти чоловічих імен у 

подільській говірці 

Актуальні проблеми лінгвістики та 

лінгводидактики. Вип.14. – Умань, 

2015. – С.28-31 

 

Інформація про студентів, що брали участь у конференціях. Всього – 

67 фіксацій. 

 

Студент Науковий 

керівник 

ВНЗ Конференція Тема доповіді 

1.Мороз Т. Горячок І. В. Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

ІV Регіональна 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

Образ рідної подільської 

землі у творчій спадщині 

Г. Й. Ісаєнко 

2.Більчук 

Л. 

Горячок І. В. Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

ІV Регіональна 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

Поетичний дивосвіт 

подільської поетеси Оксани 

Радушинської 

3.Процищ 

Н. 

Горячок І. В. Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

ІV Регіональна 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

Музи творчого натхнення 

подільського поета Василя 

Василашка 

4.Бублик. 

А. 

Горячок І. В. ХНУ V регіональна студентська 

науково-практичної 

конференції «Генії 

України та світу» 

Українська національна ідея 

за Ю. Бачинським «Україна 

irredenta». 

5.Коваленк

о Д. 

Горячок І. В. ХНУ V регіональна студентська 

науково-практичної 

конференції «Генії 

України та світу» 

 

6.Ткачук Л. Горячок І. В. ХНУ V регіональна студентська 

науково-практичної 

Улас Самчук – головний 

редактор газети «Волинь» 
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конференції «Генії 

України та світу» 

(110-річчя від дня 

народження). 

7.Дуплій А. Горячок І. В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Особливості вивчення 

мемуарів у курсі української 

літератури 

8.Ціоск А. Горячок І. В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Методичні рекомендації до 

вивчення новели 

9.Ромодано

ва М 

Горячок І. В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Естетичний смак як запорука 

досконалого вивчення 

української літератури 

10.Джупин

а А. 

Горячок І. В. Донецький 

національний 

університет 

(Вінниця) 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Креативність як 

феномен людського буття» 

Особливості виразного 

читання на уроках української 

літератури під час вивчення 

казки та оповідання 

11.Щапіна 

О. 

Горячок І. В. Донецький 

національний 

університет 

(Вінниця) 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Креативність як 

феномен людського буття» 

Особливості вивчення 

творчості Г. Малик на 

уроках української 

літератури у 5 класі 

12.Гуцалюк 

О. 

Зубар Л. С. ХНУ V регіональна студентська 

науково-практичної 

конференції «Генії 

України та світу» 

Особливості художнього 

світобачення української 

художниці М. К. 

Башкирцевої"  

13.Короліш

ин В. 

Зубар Л. С. ХНУ V регіональна студентська 

науково-практичної 

конференції «Генії 

України та світу» 

Микола Сагарда як 

провідний український 

релігіє знавець, бібліотекар, 

бібліограф 

14.Дарморо

з В. 

Зубар Л. С. ХНУ V регіональна студентська 

науково-практичної 

конференції «Генії 

України та світу» 

Томас Манн – яскравий 

представник німецького 

письменства 

15.Вакулов

а В. 

Зубар Л. С. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Мовна культура людини – це 

дзеркало її духовної 

культури 

16.Мішина 

І. 

Зубар Л. С. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Національно-культурні 

особливості мовленнєвого 

етикету 

17.Щепано

вська І. 

Зубар Л. С. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Вербальні й невербальні 

особливості діалогічного 

мовлення 

18.Булейко 

А. 

Подлевська Н. В. Донецький 

національний 

університет 

(Вінниця) 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Креативність як 

феномен людського буття» 

Роль вікових особливостей в 

організації профільного 

навчання старшокласників 

19.Сторож 

Т. 

Подлевська Н. В. Донецький 

національний 

університет 

(Вінниця) 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Креативність як 

феномен людського буття» 

Розвиток комунікативно-

професійних здібностей 

учителів філологічного 

профілю як педагогічна 

проблема 
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20.Вегера 

Х. 

Подлевська Н. В. ХНУ V регіональна студентська 

науково-практичної 

конференції «Генії 

України та світу» 

Роль «Цікавої граматики» 

І. Вихованця у філологічній 

освіті 

21.Романюк 

О. 

Подлевська Н. В. ХНУ V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

Науково-редакторська 

діяльність А. Волошина 

 

22.Дячок 

М. 

Подлевська Н. В. ХНУ V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

Трилогія «Пісня над водами» 

В. Василевської - боротьба 

поляків за національну 

незалежність 

23.Булейко 

А. 

Подлевська Н. В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Організація профільного 

навчання з української мови 

у старших класах 

24.Сторож 

Т. 

Подлевська Н. В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Комунікативно-професійні 

здібності учителів 

філологічного профілю 

25.Мунтян 

О. 

Подлевська Н. В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Розвиток комунікативних 

умінь майбутніх філологів у 

процесі інтеграції 

навчальних дисциплін 

26.Козицьк

ий Д. 

Ранюк О. П. ХНУ 
V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

Мальовничий світ Катерини 

Білокур: особливості 

художнього мислення 

народної майстрині (до 115-

річчя від дня народження) 

27.Генсіров

ська Г. 

Ранюк О. П. ХНУ V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

М. Старицький - корифей 

українського театру (до 175-

річчя від дня народження) 

28.Ковальч

ук Я. 

Ранюк О. П. ХНУ V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

О. Забужко - авторка 

першого українського 

бестселера (до 55-річчя від 

дня народження) 

29.Кизим 

А. 

Ранюк О. П. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Мовні особливості 

телефонного спілкування 

30.Глушко 

Р. 

Ранюк О. П. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Історія розвитку в Україні 

офіційно-ділового стилю 

31.Шперчу

к Д. 

Ранюк О. П. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Комунікативні вимоги до 

мовної поведінки під час 

публічного виступу 

32.Мороз Т. Станіславова 

Л. Л. 

ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Сучасні афористичні жанри 

33.Данілова Станіславова ХНУ 43-я Стилістика афористичного 
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О. Л. Л. загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

тексту 

34.Нижник 

О. 

Станіславова 

Л. Л. 

ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Образні засоби у 

журналістському тексті 

35.Данілова 

О. 

Станіславова 

Л. Л. 

Донецький 

національний 

університет 

(Вінниця) 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Креативність як 

феномен людського буття» 

Симетричні та несиметричні 

антоніми в сучасних 

афористичних текстах 

36.Ткачук 

Л. 

Терещенко Л.В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Мовний образ матері в 

поезіях Д. Павличка та 

В. Симоненка 

37.Лімбах 

В. 

Терещенко Л.В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Іншомовізми в поетичній 

творчості Лесі Українки. 

38.Бублик 

А. 

Терещенко Л.В. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Народні весільні звичаї та їх 

пісенний супровід (на 

матеріалі фольклорної 

практики в Хмільницькому 

районі Вінницької області) 

39.Молодо

ження О. 

Торчинська Н. М. Донецький 

національний 

університет 

(Вінниця) 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Креативність як 

феномен людського буття» 

Різновиди авторських 

ремарок в ідіостилі Ольги 

Кобилянської 

40.Струтин

ська Г. 

Торчинська 

Н. М. 

Донецький 

національний 

університет 

(Вінниця) 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Креативність як 

феномен людського буття» 

До питання про особливості 

манявської говірки 

41.Довганю

к Ю. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

С. П. Бевзенко як відомий 

діалектолог 

42.Лавренч

ук Ю. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

«Україна! У цьому слові для 

мене все» (Борис Грінченко). 

43.Загородн

а М. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ V регіональна 

студентська науково-

практичної конференції 

«Генії України та світу» 

І. Федоров – автор першого 

«Букваря». 

44.Ковальч

ук А. 

Торчинська 

Н. М. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

ІV Регіональна 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

Онімна лексика у мовленні 

мешканців села Яськівці 

Деражнянського району 

Хмельницької області 

45.Курдиба Торчинська Вінницький ІV Регіональна Метафора як складник 
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ха В. Н. М. державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

ідіостилю Володимира 

Олійника 

46.Трасковс

ька Т 

Торчинська 

Н. М. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

ІV Регіональна 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

Лексико-семантичні групи 

діалектних слів говірки села 

Митківці Летичівського 

району Хмельницької 

області 

47.Пасіщук 

А. 

Торчинська 

Н. М. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

ІV Регіональна 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

Топонімікон міста Полонне 

Хмельницької області 

48.Головко 

І. 

Торчинська 

Н. М. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського

, 3.04.2015 

ІV Регіональна 

студентська науково-

практична конференція 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи 

Мікротопоніми села 

Тарноруда Волочиського 

району Хмельницької 

області 

49.Курдиба

ха В. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Використання творчого 

доробку В. Олійника на 

уроках рідної мови 

50.Молодо

женя О. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Типологія односкладних 

речень у структурі 

авторських ремарок 

(порівняльний аналіз) 

51.Адамиш

ина А. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська конференція 

Різновиди двослівних 

звертань у творах 

М. Стельмаха 

52.Ліщук Т. Торчинська 

Н. М. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Лінгвістичне 

портретування сучасного 

соціуму» 

Окулістичні лексеми у 

структурі концепту 

’зовнішність людини’ 

(компаративний аналіз на 

матеріалі В. Винниченка, 

М. Стельмаха, 

Ю.Андруховича) 

53.Коваль 

Я. 

Торчинська 

Н. М. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Коцюбинського 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Лінгвістичне 

портретування сучасного 

соціуму» 

Проблеми виділення 

прикладки як окремої 

синтаксичної одиниці в 

діахронії 

54.Ліщук Т. Торчинська 

Н. М. 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. П. Тичини 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Розвиток національно-

мовної особистості в 

умовах неперервної освіти: 

надбання, реалії, 

перспективи» 

Взаємозв’язок зовнішності 

людини та її мовної 

особистості (на прикладах 

художньої літератури) 

55.Коваль 

Я. 

Торчинська 

Н. М. 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет  

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Розвиток національно-

мовної особистості в 

Прикладкові конструкції 

як елемент світогляду 

українців 
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ім. П. Тичини умовах неперервної освіти: 

надбання, реалії, 

перспективи» 

56.Ліщук Т. Торчинська 

Н. М. 

ХНУ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Мовна компетенція як 

основа для професійного 

та соціального успіху в 

Європі» 

Роль зовнішності людини у 

формуванні характеру (на 

прикладі польських та 

українських авторів) 

57.Коваль 

Я. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Мовна компетенція як 

основа для професійного 

та соціального успіху в 

Європі» 

Використання 

прикладкових конструкцій 

у польському фольклорі 

58.Ліщук Т. Торчинська 

Н. М. 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. П. Тичини 

ІІ Міжрегіональна 

науково-практична 

конференція «Слов’янська 

філологія: історія 

сьогодення, перспективи» 

Взаємозв’язок зовнішньості 

і внутрішнього світу людини 

у творах В. Винниченка 

59.Коваль 

Я. 

Торчинська 

Н. М. 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. П. Тичини 

ІІ Міжрегіональна 

науково-практична 

конференція «Слов’янська 

філологія: історія 

сьогодення, перспективи» 

Прикладка на позначення 

абстрактних понять у 

фольклорі 

60.Ліщук Т. Торчинська 

Н. М. 

ХНУ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Духовний розвиток 

особистості в аспекті 

слов’янського 

лінгвокраїнознавства» 

Вияв рівня духовного 

розвитку персонажа 

шляхом змалювання 

зовнішності: 

компаративний аналіз. 

61.Коваль 

Я. 

Торчинська 

Н. М. 

ХНУ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Духовний розвиток 

особистості в аспекті 

слов’янського 

лінгвокраїнознавства» 

Прикладкові конструкції у 

структурі звертання до 

жінки у народних піснях. 

62.Молодні

цька І. 

Сєркова Ю. І. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Різноманітність тем і форм 

у творчості Леопольда 

Стафа 

63.Жук У. Сєркова Ю. І. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Образи любові та жінок у 

творах Марії Павліковської 

64.Сендель 

К. 

Сєркова Ю. І. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Новаторство поетичної 

мови Чеслава Мілоша 

65.Загаєвсь

ка Є. 

Сашко І. С. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Літературний аналіз 

«публіцистичної» поезії 

Віслави Шимборської 

66.Дячок Сашко І. С. ХНУ 43-я Лицарська тематика у 
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М. загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

романах А. Сопковського 

67.Лалуєва 

А. 

Сашко І. С. ХНУ 43-я 

загальноуніверситетська 

звітно-наукова 

студентська 

конференція 

Біблійна метафорика у 

драмі Романа Бранштатера 

«Поверненя Блудного 

Сина» 

 

 
 

 Кількість 

Студенти денної форми навчання, усього осіб  

Студенти, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб  

з них: – з оплатою із загального фонду бюджету  

– без оплати  

Переможці, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього,  

в тому числі: – на міжнародних олімпіадах  

Студенти – учасники Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських 

НДР 
1 

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

– переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  

Опубліковано статей за участю студентів, усього 29 

з них: – самостійно 29 

Студенти, які одержували стипендії Президента України  
 

 
Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах  

Назва олімпіади Дата 

проведенн

я 

Прізвище 

студента 

Прізвище 

наукового 

керівника 

Місце 

Міжнародний 

мовно-

літературний 

конкурс імені 

Тараса Шевченка 

(філологи) 

28.11.15 Салій Світлана  

Лавренчук Юлія 

 

Терещенко Л. В. 

Терещенко Л. В. 
Перше 

Четверт

е 

 

Міжнародний 

мовно-

літературний 

конкурс імені 

Тараса Шевченка 

(нефілологи) 

28.11.15 Сергієва 

Олександра 

Тимуш 

Олександра 

 

Горячок І. В. 

 

Горячок І.В. 

Третє 

П’яте  

 

Міжнародний 

конкурс з 

української мови 

імені Петра Яцика 

25.11.15 Ткачук Лілія 

(філ.) 

Терещенко Л. В. П’яте 

 
 


