
 
 

  



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Протягом 2013 календарного 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)теорія літератури; 

5)польська мова; 

6)маркетинг освіти. 

 

За першим напрямом «Методика викладання української мови та 

літератури» працює два викладачі, зокрема: 

Доцент Горячок І. В. Тема її наукової роботи – «Публіцистика у курсі 

літератури рідного краю». 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 1. 

Визначено місце публіцистичних творів у курсі літератури рідного краю. 

Виявлено методи, прийоми та види роботи у процесі вивчення публіцистичних 

творів. Особлива увага зосереджена на інноваційних технологіях. Розроблено 

комплект інноваційних прийомів для вивчення публіцистичних творів..  

Результати її досліджень відображені у наукових працях:  

1. Горячок І. В. Лірична Панна Хмельниччини (методичні рекомендації для 

проведення уроків літератури рідного краю) / І.В.Горячок // Українська 

література в загальноосвітній школі – 2013. – № 2. – С. 22-24. 

2. Горячок І. В. «Легенда про Добраду» наспівана письменницею-

подолянкою Ніною Шмуриковою-Гаврилюк / І.В.Горячок // Українська 

література в загальноосвітній школі – 2013. – № 3. – С. 38-40. 

3. Горячок І. В. Теоретична модель публіцистики:рецепція основних 

жанрів у літературознавстві//The European Economic and Social Studies Kielce, 

Poland Publisher: European Association for the Promotion of Science, – 2013. –С. 

22-32. 

 

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

засади професійного зростання особистості». 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 1. 

Описано проблеми профільного навчання в сучасній школі, визначено 

організаційно-педвгогічні засади навчання української мови у профільній 

школі. 

Результати її досліджень відображені у наукових працях:  

1. Подлевська Н.В. Вивчення топонімів на уроках української мови 

старшокласниками у профільній школі (конференція, збірник) // Актуальні 

проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск 

шостий / головний редактор М. Є. Скиба. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – 

Частина друга. – С. 220-228. 



2. Подлевська Н.В. Профільний урок з української мови у сучасній школі: 

зб. наукових праць Національного університету «Острозька академія». - Острог, 

2013. -С. 125-129. 

3. Подлевська Н. В. Організаційно-педагогічні засади навчання української 

мови у профільній школі // Наука и образование XXI века: Теория, практика, 

инновации / Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje» 29-

30.11.2013, Ополе, Польша. 

 

Над дослідженнями другого напряму «Сучасна українська літературна 

мова» працює доцент Торчинська Н. М. Тема її дослідження – «Чуже 

мовлення в українській мові: типологія, семантична структура, синтаксична 

організація » 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 2.  
Протягом звітного періоду надрукувала 2 статті, взяла участь у 3 

конференціях, надрукувала статтю про функціювання заголовків-репрезентем у 

публіцистиці, продовжую роботу над створеням терміносистеми щодо чужого 

мовлення. 

Результати її досліджень висвітлено у наукових статтях: 

1. Торчинська Н. Термінологічне мікрополе репрезентології: сучасний стан 

та перспективи // Europejskie studia spoieczno-gospodarcze. – Kielce, 2013. – № 1. 

- S. 50-67. 

2. Торчинська Н.М. Елементи чужого мовлення у газетних заголовках // 

Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – 

Випуск шостий. – Частина третя. – Хмельницький : ХмЦНІІ. 2013. – С. 266 –

 275. 

 

У галузі «Українська літературна ономастика» працює двоє викладачів 

кафедри: 

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

байки» 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 3.  
Проведено роботу щодо упорядкування, систематизації, системного опису 

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

байки. Порівняла українські варіанти байок та античних байок щодо спільних 

чи відмінних одиниць ономастикону у відповідних сюжетах. Участь у 3 

конференціях, публікація статей у фахових виданнях. 

Результати її досліджень висвітлено у науковій статті: 

1. Терещенко Л. Оніми в байкарській спадщині Маркіяна Шашкевича // 

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Вип.6, Ч.3, Вересень, 

2013. – Хмельнький , 2013. – С. 247 – 258. 

 

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

українських письменників фантастів ХХ століття» 

Описано власні назви у творах письменників-фантастів, зроблено 

класифікацію таких найменувань 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 3.  
Результати її досліджень висвітлено у науковій статті: 



1. Зубар Л. Оніми в фантастичних творах // Актуальні проблеми філології 

та перекладознавства. – Вип.6, Ч.3, Вересень, 2013. – Хмельницький , 2013. – 

С. 247 – 258. 

 

За напрямом «Теорія літератури» працює доцент Станіславова Л. Л., 

яка займається розробкою наукової теми «Проблеми теорії літератури в 

контексті сучасної української літератури».  

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 4. 

Проводяться узагальнення методичних принципів опрацювання патетики 

творів різних жанрів 

Результати її досліджень відображені у наукових працях: 

1. Станіславова Л.Л.Стилістика художнього тексту Навчальний посібник, 

рекомендовано МОН України, лист №1/11-8152 від 14.0513, індекс ISBN 978-

617-683-019-1тираж 300 екземплярів 

2. Станіславова Л.Л. Стилістично-виражальні можливості топонімів у 

афористиці Р.Доценка.// Актуальні проблеми філології та перекладознавства: 

зб. наук. праць. – Вип.6. – Хмельницький : ХмЦнп, 2013. – С. 237 – 247. 

 

За напрямом «Польська мова» працює два викладачі. Це, зокрема: 

Викладач Сашко І. С., тема дисертаційного дослідження – «Maryja a 

Trójca Święta w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego» 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 5. 

Захищено дисертацію доктора філософії (у Польщі), надруковано три 

статті з теми, брала участь у конференціях різних рівнів. 

Результати її досліджень відображені у наукових працях:  

1. Сашко І. С. Mesjada jako gatunek literacki doby staropolskiej // Слов’янське 

музичне мистецтво в контексті європейської культури : матеріали п’ятої 

міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів" / 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – 

Вінниця, 2013. – С. 

2. Сашко І. С. Стаття польською мовою. Pami&#261;tka krwawej ofiary 

Abrahama Ro&#380;niatowskiego jako mesjada okresu kontrreformacji" // 

опублікована у фаховому журналі Вищої духовної семінарії в Городку - філії 

Латеранського університету в Римі, "Studia Catholica Podoliae" (2013) nr 7, ред. 

Д. Яцков. 

3. Сашко І. С. Стаття польською мовою. "Rola Dr&#243;&#380;ek 

Kalwaryjskich w afektywno-zmys&#322;owym prze&#380;ywaniu sakralnej 

rzeczywisto&#347;ci" // опублікована у фаховому журналі Вищої духовної 

семінарії в Городку - філії Латеранського університету в Римі, "Studia Catholica 

Podoliae" (2013) nr 7, ред. Д. Яцков. 

 

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

вивчення польської мови у ВНЗ» 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 5. 

Проведено дослідницьку роботу щодо використання методів лексичного 

навчання в роботі з тестами і діалогами. Опрацьовано і проведено тестовий 

контроль. Представлено типи тестових завдань з теми лексика і комунікативна 

компетенція 

 



Професор Берека В. Є. працює у напрямі «Маркетинг освіти» 

Короткий звіт про зміст і результати НДР теми № 6. 

Вивчення наукової літератури з проблеми. Розробка технології 

формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти. 

Розробка та впровадження технологічної моделі фахової підготовки майбутніх 

менеджерів освіти. Розробка спецкурсу „Маркетинг освіти”. 

Результати її досліджень відображені у наукових працях: 

1. Берека В.Є. „Науково-дослідна діяльність магістрів – майбутніх 

менеджерів освіти” //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія 

Педагогіка та психологія. – Випуск 642, 2013. – С. 9-15. 

2. Берека.В.Є. Конструювання змісту магістерської підготовки майбутніх 

менеджерів освіти //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія 

Педагогіка та психологія. – Випуск 641, 2013. – С. 9-18. 

3. Берека В.Є. Підготовка менеджерів освіти у контексті впровадження 

інформаційних технологій” //Вісник науково-методичних досліджень 

Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. - №2, 2013. – С.7-12. 

4. Берека В.Є. Використання інформаційних технологій – умова 

гармонізації інтелектуального та емоційного фактору навчання.” // „Роль та 

місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та 

становлення особистості сучасного фахівця в умовах євро інтеграції” 

(Хмельницький 19-20- квітня 2013 р.); 2013. – С. 92-98; 

5. Берека В.Є. „Проектування змісту педагогічної практики майбутніх 

менеджерів освіти // Педагогічний дискурс. – Випуск 14. – 2013. – С.64-69” 

6. В.Берека Роль куратора в організації самостійної роботи студентів у 

вищих навчальних закладах // Актуальні питання теорії та практики психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції за міжнародною участю (Хмельницький, 25-26 

квітня 2013 р.). – Хмельницький, ХНУ, 2013. = С.90-93. 

 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

МІЖНАРОДНІ  
1. Участь у Міжнародній конференції «Наука и образование XXI века: 

Теория, практика, инновации / Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, 

Innowacje» 29-30.11.2013, Ополе, Польша. – Подлевська Н. В. 

2. Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи» – ХНУ, 16.10.2013 – 

Подлевська Н. В. 

3. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Динамічні процеси в 

лексиці та граматиці слов’янських мов»; 7 – 8 листопада 2013 року м. Умань – 

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

Л. С. 

4. Участь у Міжнародній наково-практичній конференції молодих учених і 

студентів «Словянське музичне мистецтво в контексті європейської культури»; 

Вінницький державний університет ім. Коцюбинського, 19 – 21 листопада 2013 

р. Доповідь на тему: "Месіяда як літературний жанр доби контррнформації" – 

Сашко І. С. 



5. Участь у міжнародній конференції з нагоди 30-ліття існування 

Екуменічного Інституту Люблінського католицького університету 22. 10. 

2013 р. – Сашко І. С. 

6. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні 

проблеми підготовки фахівців соціальної сфери” (Хмельницький 2013р) – 

Берека В. Є. 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

1. Участь у XV Всеукраїнській ономастичній конференції 

(Хмельницький, 12 – 13 вересня 2013 р.) – Торчинська Н. М., Подлевська 

Н. М., Горячок І. В., Зубар Л. С., Терещенко Л. В., Станіславова Л. Л. 
2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми сучасної 

лінгвістики та лінгводидактики», 26 – 27квітня 2013 року, м. Умань. – 

Торчинська Н. М., Подлевська Н. М., Горячок І. В., Зубар Л. С.  
3. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Слов’янська філологія: 

історія, сьогодення, перспективи», 15 – 16 березня 2013 р., м. Умань – 

Торчинська Н. М., Подлевська Н. М., Горячок І. В.. 

4. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми професійної 

підготовки студентів-філологів (засвоєння лінгвістичної та лінгводидактичної 

термінології)» 28 березня 2013 року м. Умань – Терещенко Л. В., Горячок 

І. В. 

5. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Лінгвістичне портретування сучасного соціуму», 15 – 16 листопада 2012 року 

(Сертифікат), Виступ з доповіддю "Семантична трансформація фразеологізмів 

у літературно-художньому тексті"; секція «Функціональна семантика мовних 

одиниць» – Станіславова Л. Л. Де це??? 

6. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

фахівців», 25 квітня 2013 року, м. Хмельницький ХНУ (Програма конференції) 

– Станіславова Л. Л. 

7. Всеукраїнській науково-практичній конференції „Магістратура в 

умовах євро інтеграційних процесів вищої школи” (Житомир 18-19 квітня 2-13 

р.) – Берека В. Є. 

8. Всеукраїнській науково-практичній конференції „Виховання 

студентської молоді в процесі професійної підготовки: сучасний стан, 

проблеми і перспективи” (Хмельницький 25-27 жовтня 2013 р.) – Берека В. Є. 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

„Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та 

становлення особистості сучасного фахівця в умовах євро інтеграції” 

(Хмельницький 19-2- квітня 2-13 р.) – Берека В. Є. 

10. Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція 

„Джерельна та історикографічна основа сучасного історико-педагогічного 

дослідження” (Хмельницький, 7-8 листопада 2-13 р.) – Берека В. Є. 

 

РЕГІОНАЛЬНІ, УНІВЕРСИТЕТСЬКІ 

1.Участь в обласній учнівській науково-практичній конференції 

«Творчість, Пошук. Відкриття!», 23 жовтня, 2013 р., Хмельницький. 

Співкерівник секції «Мовознавство» – Торчинська Н. М. 



2.41-а звітна науково-технічна конференція ХНУ, 25–26 квітня 2013 р. – 

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

Л. В., Станіславова Л. Л., Сєркова Ю. І., Сашко І. С. 

 

УЧАСТЬ У МІЖКАФЕДРАЛЬНИХ СЕМІНАРАХ 

Участь у роботі міжкафедрального науково-педагогічного 

семінаруХНУ із попереднього захисту дисертацій Шукатки О.В., Гапченко 

О.В., Швець Н.А., - протокол №4 від 21.11.2012 – Подлевська Н. В. 

 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ З 

ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ 

Подлевська Н. В. 

1.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Клясен Наталії Леонідівни «Розвиток комунікативних здібностей 

учителів гуманітарного профілю в системі післядипломної освіти» - протокол 

№2 від 20.02.2013. 

2.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Біленкової Л.М. «Педагогічні засади та практика родинного 

виховання в українській діаспорі Канади» - протокол №3 від 20.02.2013. 

3.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Фігурської Л.В. «Підготовка викладачів коледжу до завтосування 

тестових технологій у професійній діяльності» - протокол №4 від 21.02.2013. 

4.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Магдач З.Т. «Розвиток системи управління шкільною освітою в 

Канаді» - протокол №5 від 21.02.2013. 

5.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Олійник Н.Я. «Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в 

дитячих оздоровчих таборах» - протокол №6 від 22.02.2013. 

6.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Вишпольської В.Ф. «Формування базових компетентностей 

майбутніх економістів-міжнародників у професійній підготовці» - протокол №7 

від 22.02.2013. 

7.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Ковальчук Л.І. «Організація навчального процесу в структурі 

педологічної науки (кінець 19 століття – 1936 рік)» - протокол №8 від 

23.02.2013. 

8.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Яцишина Р.М. «Естетичне виховання підлітків засобами 

образотворчого мистецтва у середніх загальноосвітніх навчальних закладах 

України (друга половина 20 ст.)» - протокол №9 від 23.02.2013. 

9.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертаціїКостевої Т.Б. «Формування інформаційної компетентності 

магістрантів соціальної роботи в університеті» - протокол №10 від 24.04.2013. 

10.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Шукатки О.В. «Формування здоров»язберігаючої компетентності 

майбутніх економістів на засадах аксіології» - протокол №11 від 24.04.2013. 



11.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Гапченко О.В. «Гуманістичні засади розвитку педагогічної думки 

України в другій половині 16 – першій половині 17 ст.» - протокол №12 від 

25.04.2013. 

12.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Погребняка С.В. «Формування у майбутніх інженерів-педагогів 

готовності до правовиховної роботи у професійно-технічних навчальних 

закладах» - протокол №13 від 25.04.2013. 

13.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо захисту 

дисертації Швець Н.А. «Педагогічні засади забезпечення здорового способу 

життя студентської молоді у Російській Федерації» - протокол №14 від 

26.04.2013. 

14.Засідання спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 щодо прийняття 

рішення про захист дисертацій, призначення опонентів, дозвіл друку 

авторефератів Костєвій Т.Б., Шукатці О.В., Гапченко О.В., Погребняку С.В., 

Швець Т.А. - протокол №1 від 24.01.2013. 

15.Участь у нараді-семінарі голів спеціалізованих учених рад і учених 

секретарів України з питань атестації науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації (за участі Бондаренка В.Д. - директора Департапенту атестації 

кадрів МОН України) (Львів, Національний університет "Львівська 

політехніка", 11.04.2013 р.) 

 

ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ 

Берека В. Є. 

1. Онофрійчук Лілії Олегівни «Підготовка майбутніх фахівців дошкільних 

навчальних закладів до управлінської діяльності у процесі вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін», захищеної на засіданні спеціалізованої 

вченої ради К70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького 

2. Сайфул Дін Абдул Салам Абдул Маджид «Формування міжкультурної 

компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки», 

захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 при державному 

закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет» (Одеса 

2013) 

3. Ковальчук Олени Антонівни „Педагогічні умови професійного 

становлення майбутнього вчителя математики у 8оза аудиторній навчально- 

виховній діяльності”, захищеної на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

КЕРІВНИЦТВО ЗАХИЩЕНИМИ ДИСЕРТАЦІЯМИ 

Берека В. Є. 

1. Мазур Юлія Ярославівна «Формування професійної іншомовної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів в процесі педагогічної 

практики» 

2. Онищук Анжела Сергіївна «Формування готовності до професійної 

діяльності майбутніх перекладачів засобами інтегративних технологій» 



РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ, ВІДГУКИ НА 

АВТОРЕФЕРАТИ 

 

Берека В. Є. 
 

Відзив на автореферат дисертації «теоретико методичні засади професійної підготовки 

керівних кадрів в умовах магістратури до управління якості освіти» Лунячек В.Е. 

 

Відзив на автореферат дисертації «Формування готовності менеджерів освіти до 

професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі» Сакалюк О.О. 
 

Відзив на автореферат дисертації «Розвиток технологічної культури майстрів виробничого 

навчання професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю» Комісарова Л.О. 

Відзив на автореферат дисертації «Структура та зміст оздоровчих фітнес програм для 

студенток із захворюванням кардіо-распіторної системи» Іваночко В.В. 

 

Торчинська Н.М. 

 

Рецензія на статтю Байдюк О.І. "Використання складносурядних речень в епістолярній 

спадщині А. Ю. Кримського", подану до друку у Кам"янець-Подільський 

Рецензія на статтю Байдюк О.І. "Семантико-структурна специфіка складнопідрядних речень 

у поетичному мовленні агатангела кримського", подану до друку у Харків 

Рецензія на статтю Байдюк О.І. "Особливості етимології власних імен у художньому 

мовленні АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО", подану до друку у збірнику ХНУ 

Рецензія на статтю Ліщук Т.Д. "Лексико-семантичне поле «зовнішність людини» як засіб 

творення особистості у романі В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля»", подану 

до друку у Кам"янець-Подільський 

Рецензія на статтю Ліщук Т.Д. "Постмодерністське зображення зовнішності людини у романі 

Ю. Андруховича «рекреації», подану до друку у Харків 

Рецензія на статтю Ліщук Т.Д. "Денотатно-номінативні особливості творення онімів у романі 

«рекреаціЇ» Ю. Андруховича», подану до друку у ХНУ 

Рецензія на статтю Царалунги І.Б. „Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій”, 

подану до збірника „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” 

Рецензія на статтю Вялікової Олени Олександрівни „Пунктуація у сучасній американській та 

українській поезії”, подану до збірника „Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства” 

Рецензія на статтюДуденко Олени Володимирівни „АНТРОПОМОРФІЗМ 

МЕТАФОРИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ЄВГЕНА ГУЦАЛА”, подану 

до збірника „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” 

Рецензія на статтю Подлевської Н.В. „ФОНЕТИЧНІ ЗАСОБИ У РОЗВИТКУ 

МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ”, подану до збірника 

„Актуальні проблеми філології та перекладознавства” 

Рецензія на статтю Байдюк О.І. "СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ В 

ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО", подану до друку у Польщі 

Рецензування конкурсних робіт 

Резензування роботи Конончук Анни Олегівни „Діалекти села Судилків Шепетівського 

району Хмельницької області” 

Резензування роботи Харькової Тетяни Сергіївни „Побутова лексика говірок 

Христинівщини” 

Резензування роботи Столярчук Дани Миколаївни „Особливості подільської говірки” 

Резензування роботи Яковенка Олександра Володимировича „Лексика рибальства говірок 

Вінниччини” 



Резензування роботи Трембач Ольги Володимирівни „Семантико-стилістичні особливості 

кольоративів у сучасній українській літературній мові (на прикладі поезій Миколи 

Федунця)” 

Резензування роботи Войтенко Ольги Борисівни «Семантичні і стилістичні особливості 

англійських архаїзмів та історизмів» 

Резензування роботи Кулькової Ольги Миколаївни «Регіональна варіативність сленгової 

лексики в сучасній англійській мові» 

Резензування роботи Теліги Альони Миколаївни «Архетипи ДОБРО та ЗЛО в англійській та 

українській мовній картині світу (порівняльний аналіз)» 

Резензування роботи Шульги Роксолани Володимирівни “Концепт «краса» в англійських та 

українських пареміях” 

 

Подлевська Н. В.  

 

Рецензування кандидатської дисертації Швець Н. А. "Педагогічні засади здорового способу 

життя студентської молоді у Російській Федерації" зі спеціальності 13.00.04 (теорія і 

методика професійної освіти) 

Рецензування кандидатської дисертації Костєвої Т.Б. "Формування інформаційної 

компетентності магістрантів соціальної роботи в університеті" зі спеціальності 13.00.04 

(теорія і методика професійної освіти) 

Рецензування кандидатської дисертації Клясен Н.Л. "Розвиток комунікативних здібностей 

учителів гуманітарного профілю в системі післядипломної освіти" за спеціальністю 13.00.04 

(теорія і методика професійної освіти) 

Відгук на автореферат Новосьолової В. І. "Система роботи над емоційно забарвленою 

лексикою на уроках української мови у 5-7 класах" 

Рецензування 5 статей до наукового збірника "Актуальні проблеми філології і 

перекладознавства" (ХНУ) 

Рецензування конкурсних робіт 

Рецензування конкурсної роботи учениці НВК №4 м. Хмельницького на конкурс-захист 

МАН 

 

Терещенко Л. В. 

Рецензування конкурсних робіт 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «СЛАВНІ ПОДІЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПІД ПРОВОДОМ Б. 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У ПІСІНЯХ, ЛЕГЕНДАХ ТА ПЕРЕКАЗАХ 

ЗБАРАЖЧИНИ»БАЧИНСЬКОГО ВІТАЛІЯ ТАРАСОВИЧА - учасника Подільського 

регіонального краєзнавчого конкурсу учнівської та студентської молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДИ ТА ПІСНІ ЖИТЕЛІВ СЕЛА 

СУТКІВЦІ»ВІТМАНОВСЬКОЇ МАРИНИ МИХАЙЛІВНИ - учасника Подільського 

регіонального краєзнавчого конкурсу учнівської та студентської молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «Топоніми та історія міста Ізяслава у легендах, переказах, 

бувальщинах» ЗАРЕМБИ ІННИ ПЕТРІВНИ - учасника Подільського регіонального 

краєзнавчого конкурсу учнівської та студентської молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ ЗАМІХОВА» КЕРНИЧНОГО 

БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА - учасника Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу 

учнівської та студентської молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ПІСЕННОГО 

ФОЛЬКЛОРУ» КОЗІК ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ - учасника Подільського регіонального 

краєзнавчого конкурсу учнівської та студентської молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «ФОЛЬКЛОРНІ ТЕКСТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 

ДІАЛЕКТНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАПИСІВ, ЗДІЙСНЕНИХ У С. ЧЕЧЕЛІВКА 

ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ» КРАВЧУК ДАРІЇ ВАСИЛІВНИ - 



учасника Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу учнівської та студентської 

молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДИ ТА ПІСНІ СЕЛА ЦІВКІВЦІ 

НОВОУШИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» МОСПАН ІВАННИ 

ДМИТРІВНИ - учасника Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу учнівської та 

студентської молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ПОДІЛЛЯ» НІКІШИНОЇ 

ОЛЕКСАНДРИ РОМАНІВНИ - учасника Подільського регіонального краєзнавчого 

конкурсу учнівської та студентської молоді 22/03/2013/ 

РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу «Свято Івана Купала» НАВРОЦЬКОЇ ЮЛІЇ ІГОРІВНИ - 

учасника Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу учнівської та студентської 

молоді 22/03/2013/ 

 

Станіславова Л. Л.  

Відгук на автореферат дисертації на тему "Моделювання текстуалізованого світу в романах-

фентезі Террі Претчетта" Канчури Є.О. 

 

 

УЧАСТЬ У РЕДКОЛЕГІЇ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 

1.Відповідальна за випуск електронного збірника студентських наукових 

праць «Генії України і світу» (Випуск 2) – Торчинська Н.М. 

2.Відповідальна за випуск збірника наукових праць «Поділля. Філологічні 

студії» (випуск 5) – Торчинська Н. М. 

3.Члени редколегії збірника наукових праць «Поділля. Філологічні студії» 

Випуск 5. – Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М., 

Терещенко Л. В., Горячок І. В. 
4.Члени редколегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми філології 

та перекладознавства» (6 випуск, т. 1, т. 2, т. 3) – Подлевська Н. В., 

Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М. 
5.Технічний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми 

лінгвістики і лінгводидактики». – Випуск шостий – т. 1, т. 2, т. 3. – Торчинська 

Н. М. 
 

УКЛАДЕНО УГОДИ, ОТРИМАНО СВІДОЦТВА 

Подлевська Н. В. 

1. Укладання угоди про наукову співпрацю між лабораторією навчання 

української мови Інституту педагогіки НАПН України та кафедрою 

слов'янської філології ХНУ. 

2. Укладання угоди про дружню співпрацю в освітній сфері між кафедрою 

української філології та кафедрою слов'янської філології ХНУ. 

3. Укладання угоди про співпрацю в освітній сфері між кафедрою 

слов'янської філології ХНУ та Летичівським НВК-гімназією 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЙ, 

ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ 

Викладачі кафедри виступили організаторами таких наукових 

конференцій, олімпіад, конкурсів: 

1.XV Всеукраїнська ономастична конференція (Хмельницький, 12-13 

вересня 2013 р.) 



2.ІІІ регіональна студентська науково-практична конференція "Генії 

України і світу"  

3.ІІ тур Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика  

4.Подільський регіональний краєзнавчий  конкурс  

5.І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка (ХНУ, 10 жовтня 2013 р.)  

6.Перший етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 

Петра Яцика (ХНУ, 24 жовтня 2013 року) 

7.Перший етап олімпіади з української мови (за професійним 

спрямуванням) (ХНУ, 31 жовтня 2013 р.) 

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

викладання (ХНУ, 31 жовтня 2013 р.) 

9.Голова журі секції "Наукові роботи студентів ВНЗ області" у I 

Подільському краєзнавчому конкурсі (ХНУ) – Подлевська Н. В. 

10.Голова журі у II етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. 

Т.Шевченка сеерд студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації 

Хмельницької області, 23.10.2013 (Хмельницький політехнічний коледж) – 

Подлевська Н. В. 
11.Голова журі на секції "Українська мова" на конрурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-ченів МАН (м. Хмельницький, 22.12.2013р., гімназія 

№1) – Подлевська Н. В. 

12.Голова журі у I етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. 

Т.Шевченка серед студентів ХНУ, 10.10.2013 – Подлевська Н. В. 

13.Член апеляційної комісії на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робітз української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання), 

25-26 березня 2013 року, м.Кам"янець-Подільський – Торчинська Н.М. 

14.Голова журі секції "Українська мова" на обласному конкурсі 

учнівських науково-дослідницьких робіт (МАН, 10 лютого 2013 року) – 

Торчинська Н.М. 
15.Голова журі ІІ етапу (обласного) Міжнародного конкурсу знавців 

рідної мови імені Петра Яцика (І-ІІ рівень), 22 листопада 2013 р. у 

Хмельницькому економічному університеті – Торчинська Н.М. 

16.Член журі ІІ етапу (обласного) Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика (4-6 рівні), 6 грудня 2013 р., Хмельницький 

національний університет – Торчинська Н.М. 

17.Голова журі І етапу Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені 

Петра Яцика, 24 жовтня 2013 р., ХНУ – Торчинська Н.М. 

18.Член оргкомітету Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу 

серед школярів Хмельницької області, 22.03.2013 – Станіславова Л. Л. 

19.Член журі Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу 

учнівської та студентської молоді. Хмельницький, ХНУ, березень 2013. – 

Терещенко Л. В., Торчинська Н. М. 

 
 

  



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  

Під керівництвом викладачів кафедри підготовлені й опубліковані 43 

студентські наукові статті:  

Науковий керівник Горячок І. В. 

Велика Л. Використання мультимедійних засобів під час вивчення української літератури// 

Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. - Хмельницький : ХмЦНП, 2013. - Випуск п"ятий.- С.202-206 

Ковальчук О. Театральна діяльність учнів - сходинка до розвитку творчості та 

індивідуальності// Поділля Філологічні студії / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. - 

Хмельницький : ХмЦНП, 2013. - Випуск п"ятий.- С.215-218 

Кондратюк Д. Формування культури почуттів учнів на уроках літератури// Поділля 

Філологічні студії / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. - Хмельницький : ХмЦНП, 

2013. - Випуск п"ятий.- С.218-221 

Питура М. Основні аспекти розвитку української літературної компаративістики// Поділля 

Філологічні студії / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. - Хмельницький : ХмЦНП, 

2013. - Випуск п"ятий.- С.233-237 

Терлецька М. Розвиток жанру біографії в українській літературі// Поділля Філологічні 

студії / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. - Хмельницький : ХмЦНП, 2013. - Випуск 

п"ятий.- С.252-256 

О. Садігурська Методика проведення інтегрованого уроку української літератури в 

загальноосвітній школі // Поділля Філологічні студ / відповідальна за випуск Н.М. 

Торчинська. - Хмельницький : ХмЦНП, 2013. - Випуск п"ятий.- С.237-240 

Сторожук М. Роль позакласного читання в літературному й загальнокультурному розвитку 

сучасних школярів //Поділля. Філологічні студії / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. 

- Хмельницький : ХмЦНП, 2013. - Випуск п"ятий.- С.248-252 

Трапезун І. Формування національної свідомості учнів у процесі вивчення історичного 

роману З.Тулуб //Поділля. Філологічні студії / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. - 

Хмельницький : ХмЦНП, 2013. - Випуск п"ятий.- С.256-261 

 

Науковий керівник Подлевська Н. В. 

Публікація статті Захарчук Марини, ФУМ-08, у науковому збірнику ХНУ "Поділля. 

Філологічні студії" (2013 р.) 

Публікація статті Кирилюк Маринии, ФУМ-08, у науковому збірнику ХНУ "Поділля. 

Філологічні студії" (2013 р.) 

Публікація статті Михайленко Наталії, ФУМ-08, у науковому збірнику ХНУ "Поділля. 

Філологічні студії" (2013 р.) 

Публікація статті Стецько Анни "Педагогічні проблеми формуваннякомунікативної 

компетенції майбутніх учителів-словесників" (Вісник Чернівецького університету, 2013 р.) 

 

Науковий керівник Станіславова Л. Л. 

Лукова Т. Зоолексеми у творчості Михайла Стельмаха // Зб.наук.праць "Поділля. 

Філологічні студії". - Хмельницький: ХмЦНП, 2013. - Вип.5. - С.66-71 

 



Науковий керівник Терещенко Л. В.  

 

Джупина А. Група ФУМ-11-1. Стаття АНТОНІМИ У ЦИКЛІ ПОЕЗІЙ "ЦВІТ ГІРКИЙ 

ДЕРЕВІЮ" ВОЛОДИМИРА ОЛІЙНИКА. Збірник "Поділля. Філологічні студії". вип.5. 

с. 26-30.2013 рік 

Більчук Л. Група ФУМ-11-1. Стаття ІНШОМОВНІ СЛОВА У ЛІРИЦІ ЛІНИ 

КОСТЕНКО. Збірник "Поділля. Філологічні студії. Вип. 5, с. 15-17. 2013 рік 

Мазоха К.. Група ФУМ-10-1. Стаття АХРОМАТИЧНІ КОЛЬОРОНАЗВИ У ЛІРИЦІ 

АНДРІЯ МАЛИШКА(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ "СЕРПЕНЬ ДУШІ МОЄЇ"). ЗБІРНИК 

"Поділля. Філологічні студії". вип.5. с. 71-73. 2013 рік 

Полігас В. Група ФУМ-10-1. Стаття "СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА Й СТИЛІСТИЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМІКОНУ В РОМАНІ М. СТЕЛЬМАХА "ДУМА ПРО 

ТЕБЕ". ЗБІРНИК "Поділля. Філологічні студії". вип.5. с. 85-88. 2013 рік 

Дуплій Г. Група ФУМ-10-1. Стаття ОДИНИЦІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ 

"ДИКІ ТВАРИНИ" В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ. Збірник "Поділля. 

Філологічні студії". вип.5. с. 34-37. 2013 рік 

Данілова О. Група ФУМ-10-1. Стаття ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В РОМАНІ М. СТЕЛЬМАХА "ЧОТИРИ 

БРОДИ". зб. "Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики". Вип. 11. - Умань, 

2013, с. 28-31. 

Ющук М. Група ФУМ-10-1. Стаття ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІЯ В ПОВІСТІ ЛЮКО 

ДАШВАР "МОЛОКО З КРОВ"Ю". ЗБ.зб. "Актуальні проблеми лінгвістики і 

лінгводидактики". Вип. 11. - Умань, 2013, с.94-95 

 

Науковий керівник Торчинська Н. М.  
 

Євсюкова А. Загальновживана лексика сатанівської говірки // Науковий часопис 

Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру: збірник наукових праць студентів, 

магістрантів, викладачів . - Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - Вип.2. -С.35-37.Філологічні студії" 

Носко К. Фонетичні та лексичні особливості говірки села Шаровечка Хмельницького 

району Хмельницької області // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого 

центру: збірник наукових праць студентів, магістрантів, викладачів . - Умань: ВПЦ "Візаві", 

2013. - Вип.2. -С.42-44. 

Мазоха К. Діалектні особливості говірки хутора Демків Звенигородського району 

Черкаської області // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру: 

збірник наукових праць студентів, магістрантів, викладачів . - Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - 

Вип.2. -С.40-42. 

Дуплій Г. До питання етимології гідронімів Городоцького району Хмельницької області // 

Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру: збірник наукових праць 

студентів, магістрантів, викладачів . - Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - Вип.2. -С.90-92. 

Сіра О. Топоніми міста Полонного // Науковий часопис Східноподільського 

лінгвокраєзнавчого центру: збірник наукових праць студентів, магістрантів, викладачів . - 

Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - Вип.2. -С.92-95. 

Коза А. Епітети у збірці І.Франка "Зів"яле листя" ("Перший жмуток") // Актуальні проблеми 

лінгвістики і лінгводидактики: матеріали всеукраїнської науково-практичної студентської 

конференції. 21-22 березня 2013 року. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - Вип.11. - С.45-46. 

Кутей Л. До питання походження деяких топонімів села Нагуєвичі Дрогобицького району 

Львівської області // Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної студентської конференції. 21-22 березня 2013 року. - 

Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - Вип.11. - С.52-53. 

Трембач О. Ономастикон роману Германа Гессе "Степовий вовк" // Актуальні проблеми 

лінгвістики і лінгводидактики: матеріали всеукраїнської науково-практичної студентської 



конференції. 21-22 березня 2013 року. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - Вип.11. - С.79-82. 

Ящук І. Назви спорідненостей по прямій лінії в поезіях Павла Гірника // Актуальні 

проблеми лінгвістики і лінгводидактики: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції. 21-22 березня 2013 року. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. - Вип.11. - 

С.97-99. 

Лиса Я. Особливості охрімовецької говірки подільського говору південно-західного наріччя 

// Філологічні студії% збірник наукових праць студентів / Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2013. - 

Вип.11. - С.258-262 

Дійчук А. Лексика на позначення предметів побуту в ялинівській говірці // Філологічні 

студії% збірник наукових праць студентів / Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2013. - Вип.11. - 

С.241-244 

Більчук Л.Стилістична характеристика числівників (на матеріалі збірки Оксани 

Радушинської "Блискавки третього покосу") // Філологічні студії% збірник наукових праць 

студентів / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського. - Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2013. - Вип.11. - С.272-276 

Сторож Т. Діалектні особливості говірки міста Дунаївці Хмельницької області // 

Філологічні студії% збірник наукових праць студентів / Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2013. - 

Вип.11. - С.268-272 

Сластіна М. До проблеми вивчення односкладних речень у загальноосвітній школі // 

Поділля. Філологічні студії: збірник науковий праць / відп.за вип. Н.М.Торчинська. - 

Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. - Вип. 5. - С.240-244. 

Булейко А. Семантико-синтаксична структура заголовків (на матеріалі гумористичних 

творів П.Глазового) // Поділля. Філологічні студії: збірник науковий праць / відп.за вип. 

Н.М.Торчинська. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. - Вип. 5. - С.17-21. 

Сіра О. Типологія складнопідрядних речень в ідіостилі Ольги Кобилянської // Поділля. 

Філологічні студії: збірник науковий праць / відп.за вип. Н.М.Торчинська. - Хмельницький: 

ХмЦНІІ, 2013. - Вип. 5. - С.92-95. 

Дійчук А. Структурно-семантична характеристика топонімікону у гуморесках Степана 

Олійника // Поділля. Філологічні студії: збірник науковий праць / відп.за вип. 

Н.М.Торчинська. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. - Вип. 5. - С.30-34. 

Кутей Л. Зоолексика у поетичних творах М.Федунця // Поділля. Філологічні студії: збірник 

науковий праць / відп.за вип. Н.М.Торчинська. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. - Вип. 5. - 

С.60-63. 

Бандурко Д. Діалектні особливості говірки села Кушнирівка // Поділля. Філологічні студії: 

збірник науковий праць / відп.за вип. Н.М.Торчинська. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. - 

Вип. 5. - С.9-11. 

Щапіна О. Варіантність чоловічих антропонімів у подільській говірці Хмельницької області 

// Поділля. Філологічні студії: збірник науковий праць / відп.за вип. Н.М.Торчинська. - 

Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. - Вип. 5. - С.110-112. 

Трембач О. Місце власних назв у Германа Гессе // Поділля. Філологічні студії: зб. наукових 

праць. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. - С.99-102. 

Джупина А. Метафора у циклі поезій "Свята Світлиця" Миколи Федунця // Актуальні 

проблеми лінгвістики і лінгводидактики. Випуск 12. - Умань, 2013. - С.13-15 

Кочурка І. Демінутивні утворення у творах Ліни Костенко // Актуальні проблеми 

лінгвістики і лінгводидактики. Випуск 12. - Умань, 2013. - С.21-24 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНФЕРЕНЦІЯХ 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти взяли участь у наукових 

конференціях різних рівнів. 

 

Науковий керівник Горячок І. В.  

Участь студентів Садігурської О., Сторожук М., Бредик А., Козак І, у ІІ регіональній 

студентській конференції "Генії України і світу», 19 квітня 2013р. 

Звітно-наукова конференція студентів ХНУ 21 травня 2013 року (Велика Л. Терлецька М., 

Трапезун І. ФуМ -08) 

 

Науковий керівник Зубар Л. С. 

Участь студентів Жирук М., Хмельницької В., Багрій О. у ІІ регіональній студентській 

конференції "Генії України і світу», 19 квітня 2013р. 

Звітно-наукова конференція студентів ХНУ 21 травня 2013 року (Грицина Ю, Боровик І., 

Стрільчук Ю.) 

 

Науковий керівник Подлевська Н. В. 

Участь студентів Кирилюк М, Михайленко Н. Стецько А. у ІІ регіональній студентській 

конференції "Генії України і світу», 19 квітня 2013р. 

Звітно-наукова конференція студентів ХНУ 21 травня 2013 року (Кирилюк М, Михайленко 

Н. Стецько А.) 

 

Науковий керівник Сашко І. С. 

Звітно-наукова конференція студентів ХНУ 21 травня 2013 року (Молодніцька І., Лілюк К. 

ФПР-12-1, Сівко А.) 

 

Науковий керівник Сєркова Ю. І. 

ІІІ регіональна студентська конференція "Генії україни і світу" 19 квітня 2013 року 

Хмельницький (Фурман М., Сіротіна Ю., Лілюк К. - ФПР-12) 

Звітно-наукова конференція студентів ХНУ 21 травня 2013 року (Фурман М. ФПР-12, Ціоск 

А. ФУМ-10, Коза А.) - 

 

Науковий керівник Станіславова Л.Л. 

Участь студентки БОндарук І. у ІІ регіональній студентській конференції "Генії України і 

світу», 19 квітня 2013р. 

Звітно-наукова конференція студентів ХНУ 21 травня 2013 року (Катишева, Іванова, 

Семенова) 

 

Науковий керівник Торчинська Н. М. 

Участь Сластіної М. (ФУМ-08-1) у ІІ Міжнародній науковій конференції молодих учених 

„Мова і соціум: етнокультурний аспект” (Бердянськ, 27-28 вересня 2012 р.) 

Участь Ящук І., Кутей Л., Кози А. у Всеукраїнській науково-практичній студентській 

конференції "Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики", Умань, 21-22.03 2013р. 

Участь студентів-філологів Дійчук А., Сторож Т., Лисої Я. у ІІ регіональній студентській 

науковій конференції "Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи" (19 

квітня 2013 року, Вінниця). Є програма і сертифікати учасників у кожного студента 

Участь студентів Мороз Т., Кози Г. у 3 регіональній крнференції "Генії України і світу" (19 

квітня 2013 року, ХНУ) 

Виступ студентів-філологів Трембач О., Носко К., Сластіної М. на секції української мови 

університетської студентської наукової конференції (21 травня 2013 року) 



Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах  

1. ІІ місце Оксани Майстерчук у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання). 

25-26 березня 2013 року, Кам"янець-Подільський – Торчинська Н.М. 

2. 1 місце студентки Шевчук Вікторії (ФАМ-12-1) у ІІ етапі 

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика (серед 

філоолгів, 5 рівень). – Торчинська Н.М. 

3. Носко К. посіла 3 місце на Подільському регіональному краєзнавчому 

конкурсі, який проводився на базі ХНУ 22 березня 2013 року – Торчинська 

Н.М. 

4. Галіцька Аліна. КЗ-13-1. 1 місце на регіональному етапі Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. 06.12.2013. ХНУ – 

Терещенко Л. В. 

5. Робота Більчук Л.М., студентки гр. ФУМ-11-1 "Народна творчість села 

Баглайки" - 2 місце на Подільському регіональному краєзнавчому конкурсі . 

Березень, 2013 – Терещенко Л. В. 

6. Голуб Ірина. КЗ-13-1. 2-ге місце на регіональному етапі Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. 06.12.2013. ХНУ – 

Терещенко Л. В. 

 

ВІДЗНАЧЕНО ВИКЛАДАЧІВ 

 

1.Подяка міжнародних миротворчих військ "Headquarters Multinational 

Brigade" за допомогу і перекладацьку діяльність під час зустрічі польсько-

української миротворчої бригади в місті Люблін (Польща) 7-10 жовтня 2013 р. 

– Сашко І. С. 

2.Грамота ХНУ за вагомий внесок у наукову діяльність університету, 

підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, розвиток 

педагогічної науки в університеті – к. пед.. н., доценту, ученому секретарю 

спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 (ректор Скиба М. Є.) - квітень, 2013 р. – 

Подлевська Н. В. 

3.Подяка Хмельницького обласного відділу освіти за 3 місце Носко 

Катерини у Подільському регіональному краєзнавчому конкурсі – Торчинська 

Н. М. 

4.Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької 

облдержадміністрації – Торчинська Н. М. 

5.Подяка Хмельницької обласної держадміністрації, департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту за підготовку Більчук Л.М. (ФУМ-11-1) - переможця 

Подільського краєзнавчого конкурсу серед студентської молоді. 27.03.2013. – 

Терещенко Л. В. 
 


