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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ 

Якісний склад кафедри 

На кафедрі працює 9 штатних працівників і 1 сумісник. 

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

доцент. 

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

3.Ранюк О. П. – кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

4.Сашко І. С. –  phd (кандидат теологічних наук), доцент. 

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

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

7.Терещенко Л.В. – старший викладач. 

8.Сєркова Ю. І. – старший викладач. 

9.Войталюк С.В. – викладач. 

10.Балицька Р.В. – старший викладач. 

 

Протягом 2021 року кафедра слов’янської філології працювала над загальнокафедральною 

науково-дослідною темою 

“ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ЛІНГВОДИДАКТИКИ” 

Загальнокафедральну тему можна розподілити за напрямами: 

1) методика викладання філологічних дисциплін; 

2) сучасна українська / польська літературна мова; 

3) словʼянська літературна ономастика; 

4) польська мова і література в соціокультурному аспекті. 

 

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ 

Кафедра слов’янської філології співпрацює із 

1) кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету; 

2) Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; 

3) кафедрою російської мови Ататюркського університету (Ерзурум, Туреччина); 

4) Інститутом модернізації вищої освіти (Дрогобицька філія); 

5) Організацією розвитку польської освіти за кордоном (Польща, м. Варшава); 

6) Інститутом полоністики Варшавського університету (Польща). 

 

 

2. Визначні результати фундаментальних та прикладних досліджень 

2.1. Фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи за рахунок коштів державного 

бюджету не виконувалися 

2.2. Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання госпдоговірних 

науково-дослідних робіт та робіт у створених наукових підрозділах 

2.3 Результати досліджень, які проводились за договорами про науково-технічне 

співробітництво(так само як в п. 2.1). – не проводилися 

 

3. Захист об’єктів інтелектуальної власності 

Немає.  
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4. Наукові праці викладачів кафедри у 2021 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 
     

          – що входять до науковометричних 

баз даних (Scopus, Web of Science ) 
     

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)  18 12,9 18   

в т.ч. – у журналах та збірниках 

наукових праць за кордоном 
6 3,93 6   

          – у журналах, що включені д 

переліку  
10 7,02 10   

          – що входять до науковометричних 

баз даних (Scopus, Web of Science ) 
2 1,95 2   

5 Кількість цитувань у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних 

(Scopus, Web of science) 

    

 

4.1 Перелік підручників та посібників з грифом МОН України та 

монографій (назва, автори, місце та дата опублікування, сторінки, д.а.); 

4.2 Перелік монографій (розділи в монографіях), опублікованих у 

закордонних наукових видавництвах (назва, автори, місце та дата 

опублікування, сторінки, д.а.); 

4.3 Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць за кордоном, 

а також що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science) та 

наукових праць у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (згідно табл. 

4.2); 

Таблиця 4.2 
 Автори Назва роботи Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск, перша-
остання сторінки роботи, д.а.) 

1 Торчинська Н. 

(Torchynska 

Nataliia, 

Shymanska 

Viktoriia, Gontsa 

Iryna, Dudenko 

Olena) 

Intertextuality as 

an Integral 

Component of 

Modern Ukrainian 

Discourse (on the 

Example of 

Literary and 

Postmodern 

Openings 

2021, Volume 12, Issue 4, 

pages: 255-271 (1,25 д.а) 
https://lumenpublishing.com/ 

journals/index.php/po/article/view/4442/3340 

Web of Science (WOS); 

https://lumenpublishing.com/


4 

 

Journalistic Styles) 

2 Торчинська Н. 

(Torchinsky 

Mikhail, Karayel 

Can, Torchinskaya 

Natalia) 

Квантитативная 

характеристика 

имен 

собственных. 

Günümüz dil-

edebiyat ve 

filoloji 

araştirmalarinda 

yenilikçi 

eğilimler: kuram, 

yöntem ve 

teknikler 

uluslararasi 

sempozyum 

kitabi. 

Erzurum: Copyright Atatürk 

Üniversitesi Yayınevi, 2021. 

С.305–320. (1 д.а) 

https://ekitap.atauni.edu.tr/ 

index.php/product/gunumuz-

dil-edebiyat-ve-filoloji-

arastirmalarinda-yenilikci-

egilimler-kuram-yontem-ve-

teknikler-uluslararasi-

sempozyum-kitabi/ 

3 Торчинська Н.М. Вербалізація 

інтенцій в 

епістолярії Лесі 

Українки (на 

прикладі 

вокативів та 

прощальних 

формул) 

Fundamental and 

applied research 

in the modern 

world 

BoScience Publisher: Boston, 

USA. 2021. P. 751–759. 

(0,43 д.а.) 

4 Сашко І.С. 

(Saško Irina) 

Theological 

Reflection on 

Beauty 

Metropolitan 

Anthony of 

Sourozh's 

(Bloom). Art 

Lectures, 

Roczniki 

Teologiczne 

Warszawa 2020, z. 2 (LXII), 

S. 647-662. 

(0,7 д.а.) 

Scopus 

5 Сашко І.С. 

 (Saszko І.) 

 

Opowieści 

pielgrzyma jako 

wprowadzenie w 

duchowość 

hezychastyczną 

Elpis 2021 Вип. 23. С.9-17. 

(1,22 д.а.) 

6 Сашко І.С. 

 (Saszko І.) 

 

Последние 

времена этого 

мира в 

богословской 

мысли 

преподобного 

Иустина 

Поповича 

Roczniki 

Teologiczne, 

2021 

Tom LXVIII, zeszyt 7. С.79-

91. 

(0,63 д.а.) 

7 Войталюк С.В. Проблема 

міжмовних 

омонімів у 

процесі 

викладання 

польської мови 

як іноземної 

україномовним 

студентам 

World science: 

problems, 

prospects and 

innovations 

Proceedings of 

VIII 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference 

Toronto, Canada 

21-23 April 2021 

Perfect Publishing, Toronto, 

Canada. 2021. S. 323-328. 

(0,22 д.а) 

8 Подлевська Н.В. Тhe use of information Günümüz dil- Erzurum: Copyright Atatürk 

https://ekitap.atauni.edu.tr/%20index.php/product/gunumuz-dil-edebiyat-ve-filoloji-arastirmalarinda-yenilikci-egilimler-kuram-yontem-ve-teknikler-uluslararasi-sempozyum-kitabi/
https://ekitap.atauni.edu.tr/%20index.php/product/gunumuz-dil-edebiyat-ve-filoloji-arastirmalarinda-yenilikci-egilimler-kuram-yontem-ve-teknikler-uluslararasi-sempozyum-kitabi/
https://ekitap.atauni.edu.tr/%20index.php/product/gunumuz-dil-edebiyat-ve-filoloji-arastirmalarinda-yenilikci-egilimler-kuram-yontem-ve-teknikler-uluslararasi-sempozyum-kitabi/
https://ekitap.atauni.edu.tr/%20index.php/product/gunumuz-dil-edebiyat-ve-filoloji-arastirmalarinda-yenilikci-egilimler-kuram-yontem-ve-teknikler-uluslararasi-sempozyum-kitabi/
https://ekitap.atauni.edu.tr/%20index.php/product/gunumuz-dil-edebiyat-ve-filoloji-arastirmalarinda-yenilikci-egilimler-kuram-yontem-ve-teknikler-uluslararasi-sempozyum-kitabi/
https://ekitap.atauni.edu.tr/%20index.php/product/gunumuz-dil-edebiyat-ve-filoloji-arastirmalarinda-yenilikci-egilimler-kuram-yontem-ve-teknikler-uluslararasi-sempozyum-kitabi/
https://ekitap.atauni.edu.tr/%20index.php/product/gunumuz-dil-edebiyat-ve-filoloji-arastirmalarinda-yenilikci-egilimler-kuram-yontem-ve-teknikler-uluslararasi-sempozyum-kitabi/
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(Roman Horbatiuk, 

Valentyna 

Papushyna, Nelia 

Podlevska.) 

and communicative 
technologies in the 
process of humanitarian 
disciplines studying in 
higher education 
institutions 

edebiyat ve 

filoloji 

araştirmalarinda 

yenilikçi 

eğilimler: kuram, 

yöntem ve 

teknikler 

uluslararasi 

sempozyum 

kitabi. 

Üniversitesi Yayınevi, 2021. 

С.356–364. (0,43 д.а) 

 

4.4 Перелік статей у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України . 

 
 Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, 

номер (ст, 

д.а.) 

1. Войталюк 

С.А., Ранюк 

О.П. 

Формування фонетичної 

компетентності на заняттях з 

дисципліни «Сучасна 

польська мова»  

Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка. Сер. 

Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ ім. 

Гнатюка 

№ 1. 

С. 116-122 

0,67 д.а 

2. Подлевська 

Н.В. 

Мовно-комунікативні 

особливості функціонування 

етикетних форм в 

українській і польській 

мовах. 

Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства : зб. наукових 

праць. Випуск 20. Хмельницький : 

ХНУ, 2020. С.33–40 

Вип. 20. 

– С.33-40 

(0,75 

д.а) 

3. Подлевська 

Н.В. 

(Гончарук 

В.А., 

Подлевська 

Н.В., Живолуп 

В.І.) 

Професійна 

комунікативна 

компетентність у системі 

фахової підготовки 

майбутніх філологів. 

Наукові записки. Серія: 

Педагогічні науки. Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 

Вип. 

194. С.89-

94 

(0,57 

д.а.) 

4. Подлевська 

Н.В. 

Ранюк О.П. 

Риторична 

компетентність у 

становленні майбутнього 

філолога. 

Наукові записки. Серія: 

Педагогічні науки. Кропивницький : 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 

Вип. 

192. С.120–

123. 

(0,43 

д.а) 

5. Подлевська 

Н.В. 

(Kalashnik 

N. V., 

Adamovych A. 

Ye., Shastko I. 

M., Podlevska 

N. V., Shvets N. 

S. 

Theoretical and 

methodological fundamentals 

of foreighn language 

professional and 

communicative interaction in 

professional activity of future 

specialists with higher 

education. 

Сучасні інформаційні технології 

та інноваційні методики навчання у 

підготовці фахівців: методологія, 

теорія, досвід, проблеми : збірник 

наукових праць. Вінниця : ТОВ 

«Друк плюс», 2021. 

Вип. 61. 

С.38-45. 

(0,78 

д.а) 

6. Ранюк О. П. Психологічні та 

психолінгвістичні чинники 

ефективного оволодіння 

польською мовою як 

іноземною студентами-

філологами 

Наукові записки. Серія: 

Педагогічні науки. Кропивницький : 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 

Вип. 

196, С. 

146-151. 

(0,7 д.а.) 

7. Ранюк О. П. Способи підвищення Наукові записки. Серія: Вип. 
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мотивації під час вивчення 

польської мови студентами 

спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» 

Педагогічні науки. Кропивницький : 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 

200, С. в 

друці 
(0,54 

д.а.) 

8. Сашко І.С. 

(Saszko I.) 

Sztuka w literaturze. 

Znaczenie fresków Michała 

Anioła w „Tryptyku 

Rzymskim” Jana Pawła II. 

Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства : зб. наукових 

праць. Хмельницький, 2021. 

Випуск 

21. C. 109–

113. 

(0,41 

д.а.) 

9. Торчинська 

Н.М.  

Сучасні гідронімічні 

студії в польському 

мовознавстві 

Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Філологія. 2021. 

Вип.1(4

5).  

С. 434–

440. 

(0,82 

д.а.) 

10. Торчинська 

Н.М. 

Вербалізація непрямої 

мови в епістолярному 

дискурсі Лесі Українки 

Філологічний часопис: науковий 

журнал. 2021.  

Вип. 2 

(18). С.83-

98 

(1,35 

д.а.) 

 

 

5 Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу 

викладачів згідно затверджених наукових напрямів та дослідження, які проводилися в рамках 

створених наукових лабораторій (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий 

результат, його значимість) 

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

професійного зростання особистості». Описує проблеми профільного навчання в сучасній школі. 

Взяла участь в 31 міжнародній, всеукраїнській і регіональній онлайн-конференції, у 4 

міжнародних проектах. Результати її досліджень відображені у 5 фахових та закордонних 

виданнях та у 13 тезах. Була рецензентом 3 рукописів та 3 підручників. Організатор та керівник 

усіх кафедральних наукових заходів. 

 

Доцент Горячок І. В. продовжила наукову роботу над темою: «Інтерактивні методи та 

прийоми у викладанні гуманітарних дисциплін у ВНЗ». Взяла участь в 16 наукових конференціях, 

9 вебінарах. Результати її досліджень відображені у 10 тезах (самостійних та у співавторстві). 

Співпрацює з міською та обласною МАН. Керує проблемною групою «Мистецтво викладання 

літератури».  

 

Старший викладач Ранюк О. П. продовжила роботу над темою «Розвиток лінгвістичних 

умінь студентів під час вивчення польської мови». Взяла участь у 9 міжнародних, всеукраїнських 

та регіональних конференціях, 8 вебінарах, видрукувала 4 фахові статті і 2 тез. Підготувала 

студентку до участі у Всеукраїнської олімпіади з польської мови, була членом журі. 

 

Доцент кафедри Сашко І. С. працює над темами, спрямованими на вивчення контекстів 

польської культури та специфіку викладання польської мови у ЗВО. Надрукувала статтю у 

виданні, що індексується у Скопусі; результати досліджень видрукувано також у 2 закордонних 

виданнях та 1 фаховому; брала участь у 5 конференціях. Є членом редколегії 2 збірників наукових 

праць. Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови. Співпрацює з 

Інститутом релігійних наук у м. Городку (філіал Люблінського католицького університету в 

Польщі). 

 

Доцент Станіславова Л. Л. займається розробкою наукових тем «Сучасна українська 

афористика: семантика, тенденції, перспективи розвитку» та «Інтерактивні комп᾿ютерні технології 
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при навчанні філології». Результати її досліджень відображені у 2 наукових працях. Взяла участь у 

5 наукових конференціях різного рівня. Є членом редколегії 2 збірників наукових праць. 

 

Доцент Торчинська Н. М. працює над темами «Вербалізація чужого мовлення у 

функціонально-стильових сферах сучасного дискурсу», «Діалектна основа мови творів сучасної 

української літератури», крім того, приділяє увагу польському мовознавству. Взяла участь у 20 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетській науково-практичних 

конференціях. Результати її досліджень висвітлено у 10 наукових статтях, 1 з яких – у журналі, що 

індексується ВоС, 3 – у фахових збірниках категорії Б, 3 – у закордонних збірниках. Є членом 

редколегії 3 збірників наукових праць, один із яких фаховий. Є членом журі різноманітних 

студентських наукових конкурсів. Керує студентською науковою роботою на кафедрі. 

 

Старший викладач Терещенко Л. В. – тема «Особливості українськ-польських фольклорних 

текстів». Надрукувала 3 статті. Взяла участь у 12 міжнародних, всеукраїнських і регіональних 

інтернет-конференціях, 1 вебінарі. Активно співпрацює з МАН, є членом журі різних 

лінгвістичних конкурсів на обласному рівні. 

 

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

літератури у ЗВО». Брала участь у 4 міжнародних, всеукраїнських та регіональних українсько-

польських конференціях, організувала і провела VІІ Всеукраїнський диктант з польської мови, 

конкурс наукових робіт, присвячених Польщі, Всеукраїнську студентську олімпіаду з польської 

мови. Видрукувала 2 статті. Співпрацює зі Всеукраїнською спілкою вчителів польської мови. 

 

Викладач Войталюк С.В. працює над темою «Формування лінгвістичних компетентностей 

на заняттях з дисципліни «Сучасна польська мова»». Взяла участь у 5 міжнародних, 

всеукраїнських та університетських конференціях, 11 вебінарах. Надрукувала 3 статті, 1 з яких – у 

фаховому збірнику. Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови.  

 

Викладач Баліцька Р. В. працює над темою «Формування лінгвістичних компетентностей на 

заняттях з полоністичних дисциплін», взяла участь у 2 конференціях, надрукувала 2 статті. 

 

 

6. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями  
 

 
Напрям співпраці Партнер 

(назва, країна) 
Назва програми, проекту Термін 

виконання 
1. Конкурс «Полонія та 

поляки за кордоном 2021»  

(в рамках громадського 

завдання під назвою 

«Підтримка кафедр 

польської мови в Литві та 

Україні») 
Співпраця з Фундацією 

«Допомога полякам на 

Сході» 

м. Варшава, Польща Проєкт « «Підтримка діяльності 

кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного 

університету»  спрямований на 

надання матеріальної допомоги 

кафедрі слов’янської філології, яка 

займається підготовкою студентів-

полоністів, зокрема на придбання 

навчальних та навчально-

методичних матеріалів 

(підручники, навчально-методичні 

посібники, мультимедійні 

матеріали для навчання тощо) для 

студентів та викладачів. 
За кошти гранту були придбані 

навчально-методичні матеріали 

для кафедри слов’янської філології 

Серпень-

листопад 

2021р. 



8 

 

 

7. Членство в редколегії наукових журналів: 

7.1. Членство в редколегії журналів, щовходять до наукометричних баз даних 

(Scopus, WebofScience) – 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» (19 випуск, ХНУ) – Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М. 

 
Співпраця з Товариством 

«Інтеграція Європа-Схід» 
м. Кельце, Польща Проєкт  «Свентокшиське – добре 

сусідство для інтеграції 

іноземців». Викладачі кафедри та 

студенти-полоністи із метою 

набуття мовної практики з 

польської мови і літератури, 

контекстів польської культури, 

основ міжкультурної комунікації 

та проблем перекладу перебували 

у Кельцах. У перспективі 

планується ще одна така поїздка 

30.09-

7.10.2021 р 

Участь у міжнародному 

проекті Еразмус+   

(програма академічної 

мобільності) 

Ататюркський 

університет, 

м.Ерзурум, Туреччина,  

Тема «Інноваційні технології у 

викладанні філологічних 

дисциплін».  Подлевська Н.В. і 

Торчинська Н.М. пройшли 

стажування, брали участь у 

Міжнародному симпозіумі, 

зустрічі зі студентами, 

надрукували статті 

вересень-

листопад 

2021р. 

Участь у міжнародному 

проекті Еразмус+   
Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

Програма «Принципи та цінності 

ЄС: різноманіття та інклюзія в 

освіті для сталого розвитку» 

Подлевська Н.В. і Торчинська 

Н.М. брали участь у заходах, 

передбачених грантововим 

проєктом ЄС Еразмус+ 

«Європейські цінності 

різноманіття та інклюзії для 

сталого розвитку» (EVDISD) 

620545-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-PROJECT у співпраці з 

кафедрою Жана Моне «Соціальні 

та культурні аспекти 

Європейських Студій» (SCAES) - 

620635-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-CHAIR за підтримки 

Національного Еразмус+ офісу в 

Україні. 

5-9 липня 

2021 року 

Міжнародний освітній грант  

Іnternational Historical 

Biographical Institute (Dubai - 

New York – Rome – Jerusalem 

- Beijing) 

ОАЕ, США, Італія, 

Ізраїль 
Міжнародна програма підвищення 

кваліфікації керівників закладів 

освіти, педагогічних та науково-

педагогічних працівників «Разом із 

визначними лідерами сучасності: 

цінності, досвід, знання, 

компетентності і технології для 

формування успішної особистості та 

трансформації оточуючого світу». 

Брала участь Подлевська Н.В. 

10.06.2021-

10.07.2021 
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Фаховий, категорія Б 

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UE4UR2oAAAAJ 

 

8. Підготовка науково-педагогічних кадрів та захист дисертацій 

Аспірантури при кафедрі немає 

 

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

технічних конференціях, семінарах, симпозіумах 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Міжнародний симпозіум «Інноваційні тенденції в дослідженнях сучасної мови та 

літератури: теорії, методи і прийоми» («Innovative trends in contemporary language and 

literature research: theories, methods and techniques»). Ататюркський університет, Ерзурум, 

Туреччина, 15-16.10.2021 р. – Подлевська Н. В., Торчинська Н. М. 

2. Міжнародна наукова конференція «Україністика в Угорщині та поза її межами». 

Ніредьгазький університет, Угорщина, 26-27.11.2021р. – Подлевська Н. В., Торчинська 

Н.М., Горячок І. В., Терещенко Л.В.  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Професійний розвиток педагога в 

умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та 

професійна / професійно-педагогічна мобільність». Національний університет «Львівська 

політехніка», 26-27.11.2021р. – Подлевська Н. В. 

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Документно-інформаційні 

комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи». Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 25.11.2021р. – Горячок І. В., Подлевська 

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

С.В. 
5. Міжнародна міждисдиплінарна науково-практична конференція «Станіслав Лем:до 

100-річчя від дня народження письменника». Донецький національний університет ім. 

В. Стуса, 4-5.11.2021 р. – Подлевська Н. В., Торчинська Н. М., Сашко І. С., Балицька 

Р.В., Ранюк О.П., Терещенко Л.В. 
6. II Міжнародна онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та 

освітньо-виховний потенціал української вишиванки». Інститут педагогіки НАПН України, 

20.05.2021 р., – Подлевська Н. В., Горячок І.В. 

7. V Міжнародна наукова конеренція «Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи». 

Волинський націоанльний університет імені Лесі Українки, 24-26.06.2021 р. – Горячок І. В., 

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

Войталюк С.В. 
8. Міжнародні наукові слов’янські читання. Одеський національний університет ім. 

Мечнікова, 24-25.05.2021 р.– Подлевська Н. В. 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурні комунікації в галузі 

освіти», ХНУ, 19.03.2021 р. – Горячок І. В., Торчинська Н. М., Подлевська Н. В., Сашко, 

І. С., Серкова Ю. І.,  Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Войталюк С.В., Балицька 

Р.В., Ранюк О.П.  
10. Міжнародна наукова конференція «Сучасний педагог та теорія педагогіки, 

філологічні диспути та наука про мову». Вінниця, 19.02.2021 р. – Подлевська Н. В. 

11. Х Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної 

професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». ХНУ, 

13.05.2021р. – Подлевська Н. В. 

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

діалоги». ХНУ, 20-23.10.2021 р. – Подлевська Н. В., Торчинська Н.М, Горячок І.В. 

13. Міжнародні студентські наукові читання до Дня слов’янської писемності. 

Криворізький державний педагогічний університет, 18.05.2021 р. – Подлевська Н. В. 
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14. Міжнародні майстер-класи «Warsztaty przekladowe». Вроцлавський університет, 

Польща, 4.12.2021р. – Подлевська Н. В., Станіславова Л.Л. 

15. І Міжнародна науково-практична конференція «Соціокомунікаційна наука в 

парадигмі смислових трансформацій: тренди освіти і професійної діяльності», Університет 

Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, 21.05.2021р. – Горячок І. В., Торчинська 

Н. М. 
16. Міжнародна наукова конференція «Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki 

pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego», Польща, 15.03.2021р. – Торчинська Н.М. 

17. Міжнародна конференція «Fundamental and applied research in the modern world», 

Бостон, США, 9-11.06.2021р. – Торчинська Н.М. 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія 

та сучасність». ХНУ, 19.02.2021 – Горячок І. В., Подлевська Н. В., Ранюк О. П, 

Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М. 
2. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Лінгвістичні студії молодих 

дослідників». Рівненський державний гуманітарний університет, 11.11.2021р. – Горячок 

І. В., Подлевська Н. В., Ранюк О. П, Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська 

Н. М., Войталюк С.В. 

3. Всеукраїнський науковий семінар молодих учених «Мовна ситуація у сфері 

обслуговування України: виклики і перспективи», Інститут української мови, 25.03.2021 р. – 

Подлевська Н. В. 
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми лінгвістики та 

лінгводидактики», Уманський педагогічний університет, березень, 2021 р. – Горячок І. В., 

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

5. Всеукраїнський круглий стіл «Методи навчання української мови: сучасний 

контекст». Інститут педагогіки НАПН України, 25.03.2021 р. – Подлевська Н. В. 

6. Всеукраїнська педагогічна майстерня сучасного вчителя-словесника. Херсонський 

педагогічний університет, 6-8.04.2021р. – Подлевська Н. В., Горячок І.В. 

7. Всеукраїнська наукова onlinе-конференція «Нестандартні підходи до вивчення 

української мови та літератури в закладах освіти». ХГПА, 13-14.2021р. – Подлевська Н. В., 

Станіславова Л. Л. 
8. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Динамічні 

процеси в лексиці та граматиці слов'янських мов». Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, 14-15.04.2021 р. – Горячок І. В., Подлевська Н. В., Ранюк 

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

9. Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов нацменшин 

учнів ЗЗСО в контексті компетентнісного підходу». Інститут педагогіки НАПН України, 

25.03.2021 р. – Подлевська Н. В., Ранюк О.П. 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовно-літературна освіта корінних 

народів і національних меншин України: стан і перспективи». Інститут педагогіки НАПН 

України, 25.11.2021р. – Подлевська Н. В., Горячок І.В., 

11. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми слов’янської філології». 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 26.11.2021р. – 

Горячок І. В., Подлевська Н. В., Ранюк О. П, Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., 

Торчинська Н. М. 

12. Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми унормування терміносистеми 

педагогічної галузі». Інститут педагогіки НАПН України, 16.12.2021р. – Подлевська Н. В. 

13. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Академічна доброчесність: 

практичний досвід». МАУП, Хмельницький,  8.04.2021 р. – Подлевська Н. В., Торчинська 

Н. М., Горячок І.В., Ранюк О.П. 

14. Всеукраїнська наукова конференція «Літературна творчість Кароля Войтили – 

тексти і контексти», Львів-Брюховичі, 7–910.2021р. – Горячок І.В., Станіславова Л.Л. 
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15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Безперервна освіта як пріоритетний 

напрямок підвищення професійної компетентності фахівців», Тернопіль, 16.12.2021р. – 

Терещенко Л.В. 
16. ХІХ Всеукраїнська ономастична конференція з міжнародною участю, присвяченій 

100-річчю з дня народження К.Галаса, Ужгород, 8-9.04.2021р. – Торчинська Н.М. 

17. Всеукраїнський актуальний мережевий семінар «Сучасна дошкільна освіта: 

стратегія, тактика, виміри змін», Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 18.02.2021р. 

– Торчинська Н.М. 

18. Всеукраїнський науковий семінар «Україністика Черкащини: здобутки і 

перспективи». Черкаський нац. унів-т ім. Б.Хмельницького, 18.05.2021р. – Торчинська Н.М. 

19. Всеукраїнський науковий семінар «Поезія і поетика власних імен художнього 

дискурсу», ДонНУ ім. Стуса (Вінниця), 26.10.2021 р. – Торчинська Н.М. 

20. Всеукраїнський круглий стіл «Глибини українського слова» (до 80-річчя з дня 

народження доктора філологічних наук, професора Віталія Жайворонка). АН України, Київ, 

9.11.2021р. – Торчинська Н.М. 

21. Всеукраїнська онлайн-конференція до Дня української писемності і мови 

«Українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні і світі», Київ, 9.11.2021р. – Подлевська 

Н. В., Торчинська Н. М., Горячок І.В., Ранюк О.П. 

 

РЕГІОНАЛЬНІ, УНІВЕРСИТЕТСЬКІ 

1. 49-а звітна науково-технічна конференція ХНУ, 18 травня 2021 р. – Подлевська 

Н. М., Горячок І. В., Сашко І. С., Сєркова Ю. І., Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., 

Торчинська Н. М., Балицька Р.В., Войталюк С.В. 
2.V Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми 

сучасної філології», Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, 

29.04.2021р. – Торчинська Н. М., Горячок І. В., Подлевська Н. В., Ранюк О. П., Сашко 

І, С., 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) 40 

– з них: всеукраїнських 21 

– міжнародних, всього 17 

в тому числі: – які зареєстровані у МОН 32 

Взято участь у виставках, всього  

з них: – у національних  

– у міжнародних  

 

9. 2. Конференції та семінари, організовані працівниками кафедри 

 

Таблиця 9.2 - Конференції та семінари, організовані працівниками кафедри  
 

 Кількість 

Кількість конференцій, які організовували працівники кафедри, з них:  

 - міжнародних 1 

 - зареєстрованих в МОН України 1 

Кількість конференцій, в яких працівники кафедри були спів 

організаторами, з них: 3 

 - міжнародних  

 - організованих спільно з науковцями установ НАН України 3 
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Кількість наукових семінарів (крім семінарів кафедри), які організовували 

працівники кафедри чи в яких виступали співорганізаторами, з них 2 

 -  міжнародних  

 - зареєстрованих в МОН України 2 
 

Перелік конференцій та семінарів: 

ОРГАНІЗОВАНА КАФЕДРОЮ слов’янської філології ХНУ 

Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурні комунікації в галузі освіти», 

ХНУ, 19.03.2021 р. - план МОН (звіт про конференцію здано у березні). 

Викладачі кафедри виступили СПІВОРГАНІЗАТОРАМИ таких наукових 

конференцій: 
1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія 

та сучасність». ХНУ, 19.02.2021 (разом із кафедрою української філології ХНУ) 

2. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Лінгвістичні студії молодих 

дослідників». Рівненський державний гуманітарний університет, 11.11.2021р. (разом із 

кафедрою української мови імені професора К. Ф. Шульжука РДГУ) 

3. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми слов’янської філології». 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 26.11.2021р. (разом із 

кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури УДПУ) 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Динамічні 

процеси в лексиці та граматиці слов'янських мов». Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, 14-15.04.2021 р. (разом із кафедрою української мови та 

методики її навчання УДПУ) 

5. V Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми 

сучасної філології», Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, 

29.04.2021р. (разом із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури УДПУ) 

 

Викладачі кафедри виступили СПІВОРГАНІЗАТОРАМИ таких олімпіад, конкурсів: 

із кафедрою української філології (ХНУ) –  

1.І і ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (ХНУ, 

2019 р.)  

2.І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (ХНУ, 

2019 р.) 

3.І етап олімпіади з української мови і літератури та методики їх викладання (ХНУ). 

4.І етап олімпіади з польської мови, літератури та перекладознавства (ХНУ). 

 

Таблиця 9.3 - Участь працівників кафедри в атестації науково-педагогічних 

кадрів 

 
Показник Кількість осіб Прізвище, ім’я, по-батькові 

Участь в роботі експертних 

комісій МОН України 
  

Участь в роботі 

спеціалізованих вчених рад із 

захисту дисертацій 

  

Офіційне опонування на 

захистах дисертацій: 
 

Подлевська Неля Володимирівна 

опонувала дисертацію Горобець 

С.І., Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 6.05.2021 

 докторських  

 кандидатських 1 
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10. Молоді вчені кафедри (до 35 років) – Ранюк Оксана Петрівна  

10 Молоді вчені кафедри (до 35 років) (згідно форми) 

Таблиця 10.1 

 Кількість 

Чисельність молодих учених, усього 1 

з них: – доктори наук  

– кандидати наук 1 

– аспіранти  

– докторанти  

– без ступеня, не включаючи аспірантів  

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 

 

 Кількість 

Студенти денної форми навчання, усього осіб 95 

Студенти, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб 48 

з них: – з оплатою із загального фонду бюджету  

– без оплати 48 

Переможці, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього, 3 

в тому числі: – на міжнародних олімпіадах  

Студенти – учасники Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР  

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

– переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  

Опубліковано статей за участю студентів, усього 35 

з них: – самостійно 33 

Студенти, які одержували стипендії Президента України  
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