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І. Виконання наказів та розпоряджень, виданих в університеті  

За звітний період кафедрою загальної та прикладної лінгвістики з 

метою реалізації плану роботи, оптимізації навчальної та наукової роботи, а 

також для підвищення виконавської дисципліни виконано такі накази й 

розпорядження: 

 розпорядження від  31.08.2017 р. № 1Д/17-18 «Про підготовку до 

2017-2018 н.р.»; 

 розпорядження від  06.09.2017 р. № 4Д/17-18 «Про надання 

інформації щодо працевлаштування випускників 2017 р. випуску»; 

 розпорядження від  06.09.2017 р. № 5Д/17-18 «Про організацію 

самостійної роботи студентів у 2017-2018 н. р.»; 

 наказ від 14.09.2017 р. № 152 «Про надання інформації щодо 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрами»; 

 наказ від 14.09.2017 р. № 294 «Про організацію освітнього 

процесу в магістратурі у 2017-2018 н. р.»; 

 наказ від 18.09.2017 р. № 297 «Про внесення до індивідуальних 

планів роботи викладачів форм представлення результатів виконання 

Тематичного плану наукової, науково - технічної та інноваційної діяльності 

університету в 2017-2018 рр. »; 

 розпорядження від  25.09.2017 р. № 7Д/17-18 «Про 

профорієнтаційну роботу та підготовку Дня відкритих дверей»; 

 розпорядження від  25.09.2017 р. № 8Д/17-18 «Про вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні»; 

 розпорядження від  26.09.2017 р. № 9Д/17-18 «Про забезпечення 

безпечної експлуатації електромереж та будівель університету»; 

 наказ від 14.09.2017 р. № 294 «Про організацію освітнього 

процесу в магістратурі у 2017-2018 н. р.»; 
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 наказ від 26.09.2017 р. № 305 «Про інтегровані навчальні плани 

для малокомплектних академічних груп»; 

 розпорядження від  27.09.2017 р. № 11Д/17-18 «Про планування 

підготовки науково-педагогічними працівниками навчально-методичної 

літератури у 2017-2018 н. р.»; 

 наказ від 27.09.2017 р. № 307 «Про планування наукової роботи 

викладачів університету на 2018 рік»; 

 розпорядження від  09.10.2017 р. № 12Д/17-18 «Про видання 

науково-педагогічними працівниками монографій у 2017-2018 н. р.»; 

 наказ від 12.10.2017 р. № 333 «Про планування навчальної, 

методичної та організаційно-виховної роботи на 2017-2018 н. р.»; 

 розпорядження від  18.10.2017 р. № 15Д/17-18 «Про організацію 

освітнього процесу на денній формі навчання у I семестрі 2017–2018 н. р.»; 

 розпорядження від  18.10.2017 р. № 17Д/17-18 «Про підготовку 

Дня відкритих дверей та «Тижня професій»»; 

 розпорядження від  27.10.2017 р. № 172 «Про оновлення 

комплексних тестів»; 

 розпорядження від  27.10.2017 р. № 220 «Про підготовку питань 

до ректорату»; 

 розпорядження від  01.11.2017 р. № 16Д/17-18 «Про проведення 

флюорографічного обстеження студентів та співробітників університету»; 

 розпорядження від  02.11.2017 р. № 362 «Про проведення 

першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н. р. »; 

 розпорядження від  03.11.2017 р. № 17Д/17-18 «Про проведення 

першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н. р.»; 
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 розпорядження від  09.11.2017 р. № 183 «Про проведення 

підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання І,ІІ та V,VII 

курсів під час екзаменаційної сесії у вигляді комп'ютерного тестування»; 

 наказ від 17.11.2017 р. № 369 «Про роботу комісії з експертизи 

проектів НДР на 2018 р.»; 

 розпорядження від  20.11.2017 р. № 19Д/17-18 «Про підготовку 

інституту і факультетів університету до атестації студентів, які здобувають 

ступінь бакалавра та магістра у січні 2018 року»; 

 розпорядження від  20.11.2017 р. № 372 «Про запобігання 

посадових зловживань та хабарництва під час проведення зимової 

екзаменаційної сесії та підсумкової атестації у січні 2018 р.»; 

 розпорядження від  22.11.2017 р. № 20Д/17-18 «Пророзміщення 

інформації на сайтах структурних підрозділів.»; 

 розпорядження від  28.11.2017 р. № 199 «Про оновлення 

інформації щодо кадрового забезпечення навчального закладу в ЄДЕБО»; 

 розпорядження від  28.11.2017 р. № 198 «Про надання інформації 

про кафедри університету»; 

 розпорядження від 02.12.2017 р. № 204 «Щодо надання 

інформації про видання наукових праць у 2017 році»; 

 розпорядження від 12.12.2016 р. № 185 «Про графік підвищення 

кваліфікації (стажування)»; 

 розпорядження від 15.12.2017 р. № 23 Д/17-18 «Про проведення 

першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н. р.»; 

 розпорядження від 09.10.2017 р. № 164 «Про вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної 

Сотні»; 
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 наказ від 20.12.2017 р. № 407 «Про реалізацію Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; 

 наказ від 20.12.2017 р. № 406 «Про планування та проведення 

заходів, присвячених 80-м роковинам Великого терору»; 

 наказ від 21.12.2017 р. № 408 «Про графік проведення 

комп'ютерного тестування для підсумкового контролю знань студентів І, ІІ, 

V та VII курсів денної форми навчання у І семестрі 2017-2018 н.р.»; 

 наказ від 27.12.2017 р. № 420 «Про затвердження кодексу 

академічної доброчесності науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського»; 

 розпорядження від 04.01.2018 р. № 01 «Про просвітницький 

проект «Я маю право!»»; 

 наказ від 23.01.2018 р. № 11 «Про затвердження Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського»; 

 наказ від 23.01.2018 р. № 12 «Про затвердження Положення про 

впровадження результатів наукових досліджень у виробництво і навчальний 

процес у Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського»; 

 наказ від 31.01.2018 р. № 19 «Про формування вибіркової 

складової у навчальних планах спеціальностей Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018-2019 н. р.»; 

 наказ від 05.02.2018 р. № 24 «Про Типову освітню програму 

організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників»; 

 наказ від 05.02.2018 р. № 22 «Про проведення Конкурсу наукових 

статей у 2017-2018 н. р.»; 
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 наказ від 13.02.2018 р. № 35 «Про затвердження Положення про 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»; 

 наказ від 05.03.2018 р. № 70 «Про впровадження електронного 

ліцензування освітньої діяльності»; 

 наказ від 19.03.2018 р. № 81 «Про введення в дію постійної 

виставки наукових досягнень вчених Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського»; 

 наказ від 19.03.2018 р. № 37 «Про проведення обласного 

конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області»; 

 розпорядження від 20.03.2018 р. № 30 «Про підготовку питань на 

засідання наукової ради університету»; 

 наказ від 26.03.2018 р. № 89 «Про запобігання сфальсифікованих 

публікацій із незаконним використанням назв видань, включених до 

наукометричних баз Scopus і Web of Science, та академічного плагіату»; 

 наказ від 02.04.2018 р. № 107 «Про надання відомостей 

матеріально відповідальних осіб за комп'ютерну техніку»; 

 розпорядження від 02.04.2018 р. № 44 «Про створення архівних 

ліцензійних справ в ЄДЕБО»; 

 наказ від 20.04.2018 р. № 133 «Про запобігання посадових 

зловживань та хабарництва під час проведення літньої екзаменаційної сесії та 

підсумкової атестації». 
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ІІ. Виконання навчального навантаження 

Навчальне навантаження викладачами загальної та прикладної 

лінгвістики у  2017–2018 н. р. виконано в повному обсязі: 

ПІБ викладача Заплановано Виконано Недовиконано Причини 

ШТАТ 

Коч Н. В. 600 600 – – 

Гладишев В.В. 478 478   

Абламська О. В. 66 66 – – 

Бабій Ю. Б. 543 543 – – 

Желязкова В. В. 600 600 – – 

Каленюк С. О. 543 543 – – 

Мікрюкова К. О. 233 233 – – 

Олексюк О.М.  600 600   

Садова Г. Ю. 450 450 – – 

ПОГОДИНКА 

Коч Н. В. 240 240 – – 

Каленюк С. О. 85 85 - - 

Бабій Ю. Б. 90 90 - - 

Садова Г. Ю. 30 30 - - 

 

Навантаження другої половини дня викладачів кафедри загальної та 

прикладної лінгвістики у 2017–2018 н. р. виконано в повному обсязі: 
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ШТАТ   

Коч Н. В. завідувач 418 404 100 - - 

Гладишев В.В. професор 226 90 50 - - 

Абламська О. В. доцент 30 60  - - 

Бабій Ю. Б. доцент 486 328 108 - - 

Желязкова В. В. доцент 552 70 84 30 Перебування 

на лікарняному 
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Каленюк С. О. доцент 485 199 81 - - 

Мікрюкова К. О. ст.викладач 149 239 20 - - 

Олексюк О.М.  доцент 304 208 60 - - 

Садова Г. Ю. доцент 290 302 100 - - 

УСЬОГО: 2958 1900 603 - - 
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ІІІ. Проведення засідань кафедри 

Кафедра загальної та прикладної лінгвістики є випусковою для 

спеціальностей «Філологія (Прикладна лінгвістика)» (за ОКР «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр») та «Філологія* (Мова і література (російська))» (за 

ОКР «бакалавр» і «магістр»). 

У 2017–2018 н. р. відбулося чотирнадцять засідань кафедри, на яких 

розглянуто такі питання: 

Протокол № 1 від 28 серпня 2017 р. 

1. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедри. 

2. Обговорення плану роботи кафедри на 2017-2018 н. р. 

3. Про хід ліквідації академічної заборгованості. 

4. Затвердження робочих та навчальних програм із дисциплін 

кафедри. 

5. Про аналіз робочих та навчальних програм із дисциплін кафедри. 

Протокол № 2 від 05 вересня 2017 р. 

1. Щодо розподілу ставок кафедри загальної та прикладної 

лінгвістики на 2017-2018 н. р. 

2. Затвердження графіку роботи лаборанта. 

3. Затвердження тематики дипломних та курсових робіт і завдань до 

них студентів спеціальності «Філологія (прикладна лінгвістика)» (викладачі 

кафедри). 

4. Затвердження графіку відкритих занять та графіку проведення 

консультацій. 

Протокол № 3 від 12 вересня 2017 р. 

1. Інформація про наукову діяльність кафедри на 2017-2018 н. р. 

2. Планування методичної роботи. 

3. Затвердження плану організаційно-виховної роботи кафедри. 

4. Різне (про зміну теми наукового дослідження магістрів 

спеціальності «035 Філологія. 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика»). 
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5. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри 

(Гладишев В. В., Садова Г. Ю.). 

Протокол № 4 від 17 жовтня 2017 р. 

1. Концепція (стратегія) розвитку спеціальності «Прикладна 

лінгвістика» на 2018-2025 н. р. 

2. Підготовка колективної монографії. 

3. Підготовка до Дня української писемності. 

4. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій доцента 

Абламської О. В. «Синтаксис російської мови. Ч. 1. Синтаксис простого 

речення» для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика». 

5. Різне. 

Протокол № 5 від 22 жовтня 2017 р. 

1. Рівень методичного забезпечення навчального процесу та якість 

переробки навчальних методичних комплексів із дисциплін кафедри. 

2. Про виконання державного замовлення на підготовку та випуск 

фахівців у 2017 р., їхнє працевлаштування. 

3. Про роботу кураторів груп щодо патріотичного виховання 

студентів. 

4. Затвердження тематики методичних і наукових семінарів кафедри. 

5. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри 

(Желязкова В. В.). 

6. Обговорення навчально-методичного семінару 

проф. Гладишева В. В. «Технологізація контекстного вивчення твору» 

(протоколи додаються). 

Протокол № 6 від 07 листопада 2017 р. 

1. Про хід написання ректорських контрольних робіт. 

2. Про стан успішності студентів факультету з дисциплін кафедри. 

3. Про рекомендацію до друку колективної монографії «Наукова 

парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних досліджень». 
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4. Про хід виконання курсових робіт. 

Протокол № 7 від 21 листопада 2017 р. 

1. Передзахист дипломних робіт магістрів (721 група). 

2. Про рекомендацію Каленюк  С. О. для обрання за конкурсом на 

посаду доцента кафедри  загальної та прикладної лінгвістики.  

3. Про рекомендацію Олексюк О. М. для обрання за конкурсом на 

посаду доцента кафедри загальної та прикладної лінгвістики. 

4. Про аналіз відкритого практичного заняття доктора філософії в 

галузі гуманітарних наук, доцента Олексюк О.М. 

5. Про роботу кафедральних наукових семінарів 

(доц. Абламська О. В., «Дискурс поетів Миколаївщини») (протоколи 

додаються). 

Протокол № 8 від 12 грудня 2017 р. 

1. Про проведення підсумкового контролю знань студентів денної 

форми навчання І,ІІ та V,VII курсів під час екзаменаційної сесії у вигляді 

комп'ютерного тестування 

2. Про преміювання викладачів кафедри загальної та прикладної 

лінгвістики. 

3. Про затвердження результатів І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із спеціальностей 6.020303 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) та 6.020303 Філологія* (Мова і література 

(російська)). 

4. Про затвердження звіту про роботу кафедри за І семестр 2017-

2018 н. р.  

5. Про стан виконання індивідуальних планів науково-педагогічних 

працівників університету за І півріччя 2017-2018 н. р. 

6. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри (Каленюк С. О.) 
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7. Про роботу кафедральних наукових семінарів (ст. викладач 

Мікрюкова К. О., «Специфіка художнього дискурсу українських 

постмодерністів») (протоколи додаються). 

Протокол № 9 від 17 січня 2018 р. 

1. Звіт про проходження практик, що передбачені у І семестрі за 

графіком навчального процесу. 

2. Про результати державного іспиту студентів 721 групи спеціальності 

035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика. 

4. Про результати семестрового контролю за І семестр 2017-2018 н. р. 

5. Про затвердження ОПП за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«бакалавр» і «магістр». 

6. По хід виконання курсових робіт. 

7. Про результати профорієнтаційної роботи викладачів. 

Протокол № 10 від 13 лютого 2018 р. 

1. Підготовка до другого туру Інтернет-олімпіади з прикладної 

лінгвістики 

2. Затвердження тематики наукових доповідей викладачів і студентів 

на Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих 

вчених «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної 

парадигми». 

3. Про науково-дослідну роботу студентів. 

4. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри 

(Мікрюкова К. О.). 

5. Про роботу кафедральних наукових семінарів (доц. Олексюк О. М., 

«Міжнародні бази даних наукометричних видань Claud.A.») (протоколи 

додаються). 

Протокол № 11 від 13 березня 2018 р. 

1. Про попереднє планування навчального навантаження на 2018-

2019 н. р. 
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2. Про роботу кафедральних науково-методичних та наукових 

семінарів (доц. Садова Г. Ю., «Інноваційні технології у викладанні дисциплін 

лінгвістичного циклу»; доц. Каленюк С. О., «Гендеролекти в лінгвістичному 

дискурсу: вектори студіювання») (протоколи додаються). 

Протокол № 12 від 17 квітня 2018 р. 

1. Стан успішності студентів університету з дисциплін кафедри. 

2. Про підготовку до державних екзаменів та літньої екзаменаційної  

сесії. 

3. Про затвердження екзаменаційних білетів до державного іспиту для 

студентів ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика», а також для 

студентів IV та VII курсів спеціальності «Мова і література (російська)». 

4. Про проведення підсумкового контролю знань студентів денної 

форми навчання І,ІІ та V,VII курсів під час екзаменаційної сесії у вигляді 

комп'ютерного тестування. 

5. Про рекомендацію до друку «Форми та засоби діагностики 

самостійної роботи із циклу формування базових компетентностей студентів 

спеціальності 035 Прикладна лінгвістика: навчально-методичні 

рекомендації», авторами яких є к.філол.н., доц. Бабій Ю. Б., к.філол.н., доц. 

Каленюк С. О., к.філол.н., ст. викладач Мікрюкова К. О., к.філол.н., доц. 

Олексюк О. М. 

6. Про рекомендацію до друку видання «Стилістика російської мови: 

навчально-методичні рекомендації з дисципліни Стилістика російської мови 

та лінгвістичний аналіз художнього тексту» для студентів спеціальності 014 

Середня освіта (Мова і література) спеціалізація 014.02 Середня освіта 

(Російська мова і література), автором яких є к.філол.н., доц. Садова Г. Ю. 

7. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри (Коч Н. В., 

Бабій Ю. Б.). 

8. Про роботу кафедральних навчально-методичних та науковмих 

семінарів (доц. Желязкова В. В., «Семіотика інтернет-дискурсу»; 



14 

 

 

доц. Бабій Ю. Б., «Тенденції оптимізації якості сучасного рекламного 

дискурсу») (протоколи додаються). 

Протокол № 13 від 15 травня 2018 р. 

1. Про виконання навчального навантаження викладачами кафедри за ІІ 

семестр. 

2. Звіт викладачів про виконання умов контракту. 

Протокол № 14 від 12 червня 2018 р. 

1. Про результати державних екзаменів. 

2. Про виконання індивідуальних планів викладачів у 2017-2018 н. р. 

3. Про затвердження рейтингу викладачів у 2017-2018 н. р. 

4. Про звіт кафедри за 2017-2018 н. р. 

5. Про затвердження графіку відпусток на 2017-2018 н. р. 
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IV. Наукова робота 

Протягом 2017–2018 н. р. на кафедрі загальної та прикладної 

лінгвістики активно проводилася наукова робота. Зокрема ведуться 

дослідження в межах науково-дослідної теми – «Структурно-семантичні 

особливості дискурсу: лінгвістичний, лінгводидактичний, культурологічний 

аспекти» (керівник – проф. Коч Н. В.).  

Викладачі кафедри взяли участь у таких конференціях та семінарах: 

– Міжнародна науково-практична конференція «Творчість Миколи 

Куліша у світовому історико-літературному контексті», Херсон, 2017 р. 

(Коч Н. В., Бабій Ю. Б., Желязкова В. В., Каленюк С. О., Мікрюкова К. О., 

Олексюк О. М.); 

– ІX Міжнародна наукова конференція «Лінгвістика XXІ століття: 

здобутки та перспективи», Херсон, 2017 р. (Коч Н. В., Бабій Ю. Б., 

Желязкова В. В., Каленюк С. О., Мікрюкова К. О.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у 

парадигмі світової лінгвістики», Одеса, 2017 р. (Бабій Ю. Б., 

Мікрюкова К. О., Олексюк О. М.); 

– VІІ Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у 

гуманітарній парадигмі», Кам’янець-Подільський, 2017 р. (Желязкова В. В., 

Каленюк С. О.); 

– Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція 

«Комунікативний дискурс у полікультурному просторі», Миколаїв, 2017 р. 

(Коч Н. В.); 

– Міжнародна конференція, Новий Сонч (Польща), 2017 р. 

(Олексюк О. М.); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього тисячоліття у 

студентських дослідженнях», Херсон, 2018 р. (Каленюк С. О., 

Желязкова В. В., Бабій Ю. Б., Коч Н. В., Олексюк О. М., Садова Г. Ю.); 
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– Міжнародний науково-методичнй семінар «Інновації у 

викладанні мов», Білорусь, м. Гомель, 28 квітня 2018 р. (Садова Г. Ю.); 

– VIII Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та 

перспективи формування професійної лексики» (Університет державної 

фіскальної служби України, 11.05.2018) (Желязкова В. В., Садова Г. Ю., 

Бабій Ю. Б., Коч Н. В., Олексюк О. М., Каленюк С. О.). 

Опубліковано статті в межах кафедральної теми «Структурно-

семантичні особливості дискурсу: лінгвістичний, лінгводидактичний, 

культурологічний аспекти»: 

 Коч Н. В. Роль концептуальної дихотомії правда/неправда в 

лінгвокультурному дискурсі // Наукова парадигма сучасного дискурсу : 

вектори актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – 

Миколаїв : Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2017. Вип. 2. – С.12–22. 

 Коч Н. В. Дискурсивна реалізація концепту «правда» в сучасній 

медіа-пропаганді // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори 

актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : 

Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2017. Вип. 2 – С. 177–187. 

 Коч Н. В. Субкатегория «половина» как семантический маркер 

медиативного типа культуры / Н. В. Коч // Одеський лінгвістичний вісник 

(Науково-практичний журнал). –  Одеса : Національний університет 

«Одеська юридична академія», 2017. Вип. 10, том 2. – С. 3640. (Index 

Copernicus International) 

 Коч Н. В. Ретротипаж как продукт национальной культуры 

(лигвоприкладной аспект исследования) / Н. В. Коч // Вісник МДУ. 

Серія : Філологія. Випуск 18.  Маріуполь : Редакційно-видавничий відділ 

МДУ, 2018.  С. 4959. 

 Коч Н. В. Дослідницький проект «етнонаціональна ідентичність у 

контексті міжкультурної комунікації» як ефективна навчальна технологія / 
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Н. В. Коч // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 46. – Кам'янець-

Подільський : Аксіома, 2018.  С. 193196. 

– Бабій Ю. Б Інтимізаційна специфіка сучасного українського 

рекламного тексту // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори 

актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : 

Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2017. Вип. 2 – С. 137–161. 

– Бабій Ю.Б.Сугестивний потенціал сучасного рекламного дискурсу 

(структурно-синтаксичний аспект) // Одеський лінгвістичний вісник (статус 

наданий на підставі наказу МОН України від 4 липня 2014 року № 793 

(додаток № 8), фахове видання включене до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща)). – Одеса : 2017. – С. 

45–52. 

– Бабій Ю. Б Дериваційна специфіка українських прізвищ з 

посесивними формантами» // Записки з українського мовознавства : вип. 23 : 

зб. наук. праць Opera in linguists ca ukrainiana : fasticullum 24 / гол. ред. 

Т. Ю Ковалевська. – Одеса : «Полипринт», 2017. – С. 95–102. 

– Бабій Ю. Б Функціональність форманта -енк-о (на прикладі 

середньонаддніпрянського антропонімікону) / Ю. Б. Бабій // Одеський 

лінгвістичний вісник». – Одеса : 2017. 

 Бабій Ю. Б Засоби репрезентації концепту ціна в україномовному 

рекламному дискурсі (на матеріалі комерційних текстів) / Лінгвістичні студії 

/ Linguistic Studies / Міжнародний збірник наукових праць Донецького НУ 

(Вінниця). – № 33, 2018. – С. 108113.  

– Каленюк С. О. Маркери суспільно-політичного лексикону в ЗМІ 

Миколаївщини: смислові концентри та функційні вектори / С. О. Каленюк  // 

Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 44. – Кам'янець-Подільський : 
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Аксіома, 2017. – С.158–162. 

– Каленюк С. О. Семантична гетерогенність тексту та її кодові 

актуалізатори (на матеріалі повісті Т. Прохаська «Довкола озера»  / 

С. О. Каленюк  // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. 

№27. – Одеса : Астропринт, 2017.  163 с. – С. 19–24.  

– Каленюк С. О. Гетерогенність тексту в повісті Т. Прохаська «Довкола 

озера», Функціонування конфесійної лексики в поетичному дискурсі Ганни 

Король, Стилістична транспозиція лексичних одиниць у ЗМІ 

Миколаївщини // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори 

актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : 

Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2017. Вип. 2. – С. 89–112. 

 Каленюк С. О. Лексико-семантична класифікація релігіогем у 

художньому дискурсі Ганни Король / С. О. Каленюк // Наукові праці 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 

Філологічні науки. Вип. 46. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 

С. 3240. 

 Каленюк С. О. Функціонування спортивної лексики у мові 

українських засобів масової інформації / С. О. Каленюк  // Філологічні 

трактати. Науковий журнал. Том 10, № 1’2018. Сумський державний 

університет. – Суми–Харків, 2018. – С. 31–39. 

– Абламская Е. В. Повтор как средство художественной 

выразительности в творчестве Леонида Вышеславского / Е. В. Абламская // 

Одеський лінгвістичний вісник (Науково-практичний журнал). – 

Спецвипуск. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична 

академія», 2017. – С. 4–11 (Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

– Желязкова В. В. Знаки-індекси художнього дискурсу в 

семантичному вимірі // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори 
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актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : 

СПД  Румянцева Г. В., 2017, Вип. 2 – С. 57–72. 

– Желязкова В. В. Лингвосемиотические маркеры диалогов 

кинофильма Оксаны Байрак «Аврора» / В. В. Желязкова // Мова : Науково-

теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Видавництво «Антропринт», 

2017. – Вип. 27. – С. 14–19. 

– Желязкова В. В. Частиномовна кваліфікація індексальних знаків 

у романі В. Шкляра «Чорний ворон» / В. В. Желязкова // Граматичні студії : 

зб. наук. праць / Донецький нацю ун-т імені Василя Стуса; наук. ред. А. П. 

Загнітко.  Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.  Вип. 3.  С. 2225. 

– Желязкова В. В. Лексичні маркери експресивності символічних 

знаків у поетичних текстах / В. В. Желязкова // Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні 

науки. Випуск 44.  Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017.  С. 131136. 

– Мікрюкова К. О. Стилістичні функції лексико-семантичного поля 

«Місто» в художньому дискурсі українських письменників-

постмодерністів // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори 

актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : 

СПД  Румянцева Г. В., 2017, Вип. 2 – С.89–112. 

– Мікрюкова К. О. Прикметникові дистрибутивні моделі лексеми 

«місто» в художньому дискурсі українських постмодерністів / 

К. О. Мікрюкова // Збірник наукових праць «Записки з українського 

мовознавства». – 2017. –  Випуск 24, Том 1. – С. 306–312.  

– Садовая А. Ю. Коративная лексика в поэтическом дискуре 

Э. Яварева // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори актуальних 

досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : СПД  

Румянцева Г. В., 2017, Вип. 2 – С. 112–118. 

– Садовая А. Ю. Репрезентация концепта «Женщина» в поэтическом 
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дискурсе Э. Яварева // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори 

актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : 

СПД  Румянцева Г. В., 2017, Вип. 2 – С. 131–136. 

– Садовая А. Ю. Концепт «Природа» в поэтическом дискурсе 

М. Лисянского // Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори 

актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – Миколаїв : 

СПД  Румянцева Г. В., 2017, Вип. 2 – С. 119–130. 

– Садовая А. Ю. Компаративная модель мира в идиостиле 

М. Лисянского / А. Ю. Садовая // Вісник МДУ. Серія : Філологія. Випуск 

18.  Маріуполь : Редакційно-видавничий відділ МДУ, 2018.  С. 271278. 

– Олексюк О. М. Ергонімікон Миколаєва як складова 

культурологічного дискурсу // Наукова парадигма сучасного дискурсу : 

вектори актуальних досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Н. В. Коч. – 

Миколаїв : СПД  Румянцева Г. В.,  2017, Вип. 2. – С. 2239. 

 Олексюк О. М. Ознаки рекламного дискурсу / О. М. Олексюк // 

Proceedings of International Scientific Conference «Scientific Research 

Priorities – 2017: theoretical and practical value», Nowy Sacz, Poland, 22th – 23th 

of June 2017, National- Louis University, Nowy Sacz. Р. 49–50. 

Опубліковані наукові праці:  

 Коч Н. В. Міжкультурна комунікація: Навчальний посібник.  –

Миколаїв : СПД  Румянцева Г. В., 2017. – 200 с. 

 Желязкова В. В., Зинякова А. А. Наголошення іменних частин 

мови в поемі «Енеїда» І. П. Котляревського: монографія // В. В. Желязкова, 

А. А. Зинякова.   Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 

238 с. 

 Бабій Ю.Б. Антропоніміка в системі сучасних знань про мову : 

монографія. – Миколаїв: СПБ Румянцева, 2017. – 236с. 

 Бабій Ю. Б., Коч Н. В., Олексюк О. М., Мікрюкова К. О., 
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Каленюк С. О., Садова Г. Ю. Методичні рекомендації до проведення практик 

(для студентів спеціальностей: 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика), 

6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика), 8.02030303 Філологія 

(Прикладна лінгвістика), 6.020303 Філологія* (Мова і література 

(російська)).  Миколаїв :  МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 108 с. 

 Бабій Ю. Б., Каленюк С. О., Мікрюкова К. О., Олексюк О. М. 

Форми та засоби діагностики самостійної роботи із циклу формування 

базових компетентностей студентів спеціальності 035 Прикладна 

лінгвістика.  Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. – 285 с. 

 Садовая А. Ю. Стилистика русского языка: учебно-методические 

рекомендации к курсу «Стилистика русского языка и лингвистический 

анализ художественного текста».  Николаев : СПД Румянцева Г. В., 2018. – 

129 с.  

Викладачами кафедри проведено такі наукові семінари:  

 Дискурс поетів Миколаївщини, жовтень 2017 р. (Абламська О. В.); 

 Специфіка художнього дискурсу українських письменників-

постмодерністів, грудень 2017 р. (Мікрюкова К. О.); 

 Міжнародні бази даних наукометричних видань Claud.A., лютий 

2018 р. (Олексюк О. М.);  

 Гендеролекти в лінгвістичному дискурсі: вектори студіювання, 

березень 2018 р. (Каленюк С. О.); 

 Тенденції оптимізації якості сучасного рекламного дискурсу, 

квітень 2018 р. (Бабій Ю. Б.). 

Викладачами кафедри проведено такі навчально-методичні 

семінари:  

 Технологізація контекстного вивчення твору, жовтень 2017 р. 

(Гладишев В. В.);  

 Інноваційні технології у викладанні дисциплін лінгвістичного 
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циклу, 6 березня 2018 р. (Садова Г. Ю.); 

 Семіотика інтернет-дискурсу, квітень 2018 р. (Желязкова В. В.). 

Робота студентів із наукової роботи 

Каленюк С. О. підготувала до участі у ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Т. Г. Шевченка Романів Ю. А. (421 гр., ІІ місце). 

Бабій Ю. Б. підготувала студентку 421 групи Стоянову А. П. до участі у 

Всеукраїнській олімпіаді з прикладної лінгвістики (м. Львів, 17-19 травня). 

Доповіді та статті студентів за темою НДР: 

№ 

з/п 

Автор Назва роботи Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Співавтори, 

керівник 

1 Кривошея В. О. Функціонування власних 

назв у творах Уласа 

Самчука 

Наукові записки Національного 

університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна»: 

збірник наукових праць / 

укладачі : І. В. Ковальчук, 

Л. М. Коцюк. – Острог : 

Видавництво Національного 

університету «Острозька 

академія», 2018. (у друці) 

Каленюк С. О. 

2 Воронюк К. Р. Специфіка лексико-

семантичних груп 

чоконімів української 

мови 

Наукові записки Національного 

університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна»: 

збірник наукових праць. / 

укладачі : І. В. Ковальчук, 

Л. М. Коцюк. – Острог : 

Видавництво Національного 

університету «Острозька 

академія», 2018.  Випуск 1(69), 

частина 1.  С. 169172 

Каленюк С. О. 

3 Швець І. О. Семантична динаміка 

парфумонімів та 

ароматонімів у сучасній 

українській мові 

Наукові записки Національного 

університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна»: 

збірник наукових праць / 

укладачі : І. В. Ковальчук, 

Л. М. Коцюк. – Острог : 

Видавництво Національного 

університету «Острозька 

академія», 2018. – Вип. 1(69), 

частина 1.  С. 172178. 

Каленюк С. О. 

4 Савчук Л. О. Особливості вживання Всеукраїнська науково- Каленюк С. О. 
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індивідуально-авторських 

компаративних 

конструкцій у творах 

Уласа Самчука 

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

5 Стоянова Г. Особливості етикету в 

смс-комунікації (на 

матеріалі німецької мови) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

6 Драбинюк Р. Характеристики 

англомовної газетно-

журнальної статті в 

аспекті міжкультурної 

комунікації 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

7 Швець І. О. Лексико-семантичні групи 

парфумонімів та 

ароматонімів у сучасній 

українській мові 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

8 Скрипченко Д. Концепт національної 

культури в поетичній мові 

другої половини ХХ 

століття 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

9 Каракай О. Когнітивний ракурс 

дослідження діалектних 

текстів 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

10 Вакульчук Г. Термінологічне мікрополе 

на позначення чужого 

мовлення за кількістю 

учасників комунікативних 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

Каленюк С. О. 
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актів  скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

11 Воронюк К. Лексико-семантичні групи 

чоконімів у сучасній 

українській мові 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

12 Кривошея В. Специфіка власних назв у 

творах Уласа Самчука 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

13 Тетерятнікова 

О. 

До питання про 

особливості поетичної 

мови 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

14 Григор’єва Д. Лексико-семантичне поле 

«вік» (на матеріалі 

українських паремій) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

15 Герасимюк Л. Семантична динаміка 

українських 

компаративних паремій 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

16 Драгуновська К. Лексико-семантичне поле 

«людина» (на матеріалі 

українських паремій) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Желязкова В. В. 
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Миколаїв, 2018. 

17 Книш Д. Лексико-семантичне поле 

«праця» (на матеріалі 

українських паремій) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

18 Лісна О. Семантичні типи 

синонімів в українських 

пареміях 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

19 Макарова А. Антоніми в українських 

пареміях: семантичний 

аспект 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

20 Мевшина В. Українські паремії із 

онімним концептом: 

семантична структура та 

функції 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

21 Мялик П. Семантичні маркери 

логічних афоризмів 

В. О. Сухомлинського 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

22 Савчук Л. Семантичні маркери 

образних афоризмів 

М. Вінграновського 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

23 Жмуркова В. Компаративные Всеукраїнська науково- Садовая А. Ю. 
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конструкции как 

отображение 

индивидуального 

восприятия поэта (на 

примере творчества 

А. Поперечного) 

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

24 Мишанкина Е. Концепт «душа» в 

творчестве николаевской 

поэтессы 

Е. И. Мишанкиной 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Садовая А. Ю. 

25 Макаренко Д. Эмотивная лексика в 

драматургии Альберта 

Вербеца 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Абламська О. В. 

26 Маташнюк І. М.  

 

Специфіка вживання 

частин мови в рекламних 

текстах різної тематики 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

27 Штанкова К. Методи і напрямки 

дослідження рекламних 

текстів 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

28 Кучеренко А. С. Стилістичні фігури 

мовлення в аспекті 

перекладу 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

29 Гуменюк В. Інтимізаційна семантика 

структури рекламного 

тексту 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

Бабій Ю. Б. 
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«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

30 Шульц Т. Взаємодія мовних і 

позамовних засобів 

інтимізації в 

україномовних рекламних 

текстах 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

31 Постол А. Метафоричні засоби 

інтимізації як спосіб 

відображення дійсності в 

рекламному повідомленні 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

32 Федас О. Характерні риси 

синтаксичної організації 

політичного рекламного 

тексту 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

33 Телевінова І. Логіко-композиційні 

моделі організації 

політичних рекламних 

текстів 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

34 Влахова В. Ненормативні випадки 

використання 

морфологічних засобів у 

рекламних текстах 

політичного спрямування 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

35 Павлова К. Рекламний текст як 

відображення мовної та 

концептуальної картин 

світу 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Бабій Ю. Б. 
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Миколаїв, 2018. 

36 Авраменко В. Комунікативна тактика як 

засіб реалізації 

мовленнєвого впливу 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

37 Дерун А. Лінгвістичні особливості 

політичної реклами як 

елемента комунікативного 

процесу 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

38 Коваль К. Лінгвістичні прийоми та 

особливості реалізації 

комунікативних стратегій 

і тактик впливу у 

політичній рекламі 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

39 Остахова О. Функціональна 

спрямованість тактико-

стратегічного арсеналу 

української політичної 

реклами 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

40 Киріяк В. Політична реклама як 

інструмент аналізу 

політичних відносин у 

суспільстві 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

41 Цверчков А. Ключові слова – засоби 

рекламного впливу  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

42 Таужнянська Структурні типу Всеукраїнська науково- Бабій Ю. Б. 
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Ю. ключових слів у текстах 

політичної реклами 

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

43 Кучеренко А. Довжина рекламного 

тексту як фактор його 

дієвості 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

44 Омелян А. Теоретичні засади 

дослідження й історія 

вивчення української 

антропонімії 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

45 Стоянова А. Специфіка сучасних 

лексико-семантичних 

типів прізвищ (у 

зіставленні з 

прізвищевими назвами 

інших регіонів України): 

синхронічний аспект 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

46 Шевченко К. Способи творення 

прізвищ та проблема їх 

класифікації в 

ономастичній літературі 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

47 Сидоренко А. Словотвірні-структурні 

типи прізвищ. 

Морфологічні утворення. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

48 Кузнецова В. Поняття формально-

синтаксичного аспекту 

структури речення в 

сучасній лінгвістиці 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

Бабій Ю. Б. 
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скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

49 Гонтарюк І. Складне речення та його 

формальні особливості (на 

прикладі сучасної 

політичної реклами) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

50 Антонова К. Стилістичний потенціал 

знімної лексики та 

основні принципи його 

вивчення 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

51 Пустовойт В. Емотивні особливості 

вживання особових імен у 

текстах політичної 

реклами 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

52 Заблоцька Н. Деонімізація як засіб 

емотивної насиченості 

знімних назв у 

публіцистичних текстах 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

53 Красних Д. Метонімічна деонімізація, 

її функціональні 

можливості 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

54 Вакульчук А. Етнопсихолінгвістична 

специфіка національного 

менталітету в умовах 

полікультурності 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Бабій Ю. Б. 
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Миколаїв, 2018. 

55 Кривошея В. Крос-культурний 

менеджмент: 

лінгвістичний аспект 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

56 Кірєєва С. Когнітивне моделювання 

процесу засвоєння чужої 

культури 

(лексикографічний 

аспект) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Коч Н. В. 

57 Каракай О. Український культурний 

дискурс у контексті 

глобалізації культур 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Коч Н. В. 

58 Гоголь Г. Аксіологія української 

культури (крос-

культурний аспект) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Коч Н. В. 

59 Кучанська А. Формування 

міжкультурної 

компетентності у процесі 

діалогу культур 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Коч Н. В. 

60 Мусазаде С. Г. Гетеростереотипи в 

контексті крос-культурної 

комунікації 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Коч Н. В. 

61 Драбинюк Р. Гендерні стереотипи в Всеукраїнська науково- Коч Н. В. 
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українській 

лінгвокультурі 

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

62 Кікавіц А. Традиційні стереотипи в 

українській картині світу 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Коч Н. В. 

63 Горбатюк А. Соціолінгвістичні 

дослідження 

кримінального арго  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

64 Сидоренко А. Аналіз медичного 

соціолекту 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

65 Мироненко А. Сучасна мовна ситуація 

м. Миколаєва 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

66 Малярчук А. Білінгвізм та його 

наслідки 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

67 Ярема О. Реклама як об’єкт 

лінгвістичних досліджень 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

Олексюк О. М. 
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скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

68 Ярова А. Рекламний слоган як 

психолінгвістичний 

концентр 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

69 Драган Ю. Репрезентативні системи 

людини та їх зв’язок із 

рекламними продуктами 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

70 Добринова Є. Політичні промови у 

векторі комунікативних 

досліджень 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми». – 

Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

72 Кірєєва С. Д. Культурні фонові знання в 

процесі формування 

лінгвокультурної 

компетентності 

(лексикографічний 

аспект) 

VIII Міжнародний науково-

практичний семінар «Тенденції 

та перспективи формування 

професійної лексики».  Ірпінь, 

2018. 

 

72 Савчук Л. О.  Особливості мовної 

культури адвокатів 

VIII Міжнародний науково-

практичний семінар «Тенденції 

та перспективи формування 

1професійної лексики».  Ірпінь, 

2018. 

Желязкова В. В. 

73 Дерун А. М. Оказіональні випадки 

вживання дієслівних 

маркерів у системі 

телевізійного рекламного 

дискурсу 

VIII Міжнародний науково-

практичний семінар «Тенденції 

та перспективи формування 

професійної лексики».  Ірпінь, 

2018. 

Бабій Ю. Б. 

74 Стоянова А. П. Засоби актуалізації 

концепту «ціна» в 

сучасній комерційній 

рекламі: 

екстралінгвальний аспект 

VIII Міжнародний науково-

практичний семінар «Тенденції 

та перспективи формування 

професійної лексики».  Ірпінь, 

Бабій Ю. Б. 
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2018. 

75 Семидєтова 

Л. В. 

Професіоналізми в 

миколаївських Інтернет-

виданнях: нормативний 

аспект 

VIII Міжнародний науково-

практичний семінар «Тенденції 

та перспективи формування 

професійної лексики».  Ірпінь, 

2018. 

Каленюк С. О. 

76 Савчук Л. О. Антропоніми як вторинні 

символи в текстах 

миколаївських газет 

ІV Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми 

філологічних та 

лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у 

студентських дослідженнях» 

(м. Херсон, 29-30 березня 

2018 р.) 

Желязкова В. В. 

77 Драгуновська К. Присубстантивно-

означальні речення у 

творах Любка Дереша: 

прагматичний вимір 

ІV Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми 

філологічних та 

лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у 

студентських дослідженнях» 

(м. Херсон, 29-30 березня 

2018 р.) 

Желязкова В. В. 

78 Юсова А. Речення комбінованої 

структури в оповіданнях 

Тараса Прохаська: 

семантичний аспект 

ІV Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми 

філологічних та 

лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у 

студентських дослідженнях» 

(м. Херсон, 29-30 березня 

2018 р.) 

Желязкова В. В. 

79 Герасимюк Л. Звуконаслідування в 

текстах поетів-

шістдесятників та 

специфіка їхнього 

іконічного статусу 

ІV Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми 

філологічних та 

лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у 

студентських дослідженнях» 

(м. Херсон, 29-30 березня 

2018 р.) 

Желязкова В. В. 

80 Семидєтова Л. Знаки-індекси та їхні 

вербальні репрезентанти 

(на матеріалі 

ІV Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми 

Желязкова В. В. 
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україномовних 

кіноанонсів) 

філологічних та 

лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у 

студентських дослідженнях» 

(м. Херсон, 29-30 березня 

2018 р.) 

 

Укладено угоди: 

 ДНЗ № 115 «Золоте зернятко», договір № 30 від 25.04.2018 р.; 

 ТОВ «Смарт-Селл», договір № 28 від 20.04.2018 р.; 

 Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України, договір № 31 від 24.04.2018 р.; 

 ТРК «Март», договір № 24 від 29.12.2017 р.; 

 ТРК «НикВести», договір № 26 від 29.12.2017 р.; 

 Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для 

дорослих м. Миколаєва, договір про співпрацю № 18 від 15.11.2017 р.; 

 медіа-група «Миколаївські вісті», договір № 23 від 29.12.2017 р. 

 За угодами передбачено такі види роботи: 

 організаційна та ресурсна підтримка заходів за спільними проектами; 

 проведення загальних  та тематичних екскурсій; 

 створення необхідних умов для виконання студентами програм 

практик; 

 здійснення доступу (за згодою) до інформаційних ресурсів. 

 7 квітня 2018 року на базі МНУ імені В. О. Сухомлинського відбулася 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної 

парадигми». У заході взяли участь 250 учасників із різних міст України – 

Харків, Одеса, Київ, Луцьк, Кам’янець-Подільський, Дніпро, Тернопіль, 

Херсон, Миколаїв та ін. Наукова дискусія у рамках круглого столу, обмін 

науковим досвідом під час доповідей, перспективні ідеї у сфері розвитку 
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прикладного мовознавства, перекладознавства стали результатом роботи 

наукової конференції. Організаційний комітет конференції (кафедра 

загальної та прикладної лінгвістик) визначив найкращі доповіді, нагородив 

учасників та висловив бажання у подальшій науковій співпраці у рамках 

розвитку філологічної науки. 

 За результатами конференції видано електронний збірник наукових 

статей найкращих студентів спеціальностей «Прикладна лінгвістика» та 

«Мова і література (російська)»: 

1 Савчук Л. О. Особливості вживання 

індивідуально-авторських 

компаративних 

конструкцій у творах 

Уласа Самчука 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

2 Швець І. О. Лексико-семантичні групи 

парфумонімів та 

ароматонімів у сучасній 

українській мові 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Каленюк С. О. 

3 Григор’єва Д. Іконічні синтаксеми в 

романі П. Куліша «Чорна 

рада» 

 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

4 Драгуновська К. Лексико-семантична 

систематика знаків-

символів із мінус-

фактором у поезіях 

П. Глазового 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Желязкова В. В. 

5 Жмуркова В. Компаративные 

конструкции как 

отображение 

индивидуального 

восприятия поэта (на 

примере творчества 

А. Поперечного) 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Садовая А. Ю. 

6 Мишанкина Е. Концепт «душа» в 

творчестве николаевской 

поэтессы 

Е. И. Мишанкиной 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Садовая А. Ю. 

7 Макаренко Д. Эмотивная лексика в 

драматургии Альберта 

Вербеца 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Садовая А. Ю. 
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8 Маташнюк І. М.  

 

Специфіка вживання 

частин мови в рекламних 

текстах різної тематики 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

9 Кучеренко А. С. Стилістичні фігури 

мовлення в аспекті 

перекладу 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Бабій Ю. Б. 

10 Горбатюк А. Соціолект 

правоохоронних органів 

та кримінальний жаргон 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 

11 Сидоренко А. Український медичний 

соціолект 

Антропоцентрична скерованість 

сучасної лінгвістичної наукової 

парадигми. – Миколаїв, 2018. 

Олексюк О. М. 
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V. Міжнародне співробітництво 

Країна-

партнер (за 

алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Республіка 

Білорусь 

Гомельський 

державний 

університет 

імені 

Франциска 

Скорини 

Проведення 

спільних 

наукових 

досліджень; 

обмін досвідом; 

організація та 

проведення 

спільних 

наукових 

заходів 

Угода про 

міжнародну 

співпрацю від 

10.12.2013 р. 

Термін дії 5 

років. 

Участь зарубіжних 

студентів у 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції 

студентів та 

молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість 

сучасної 

лінгвістичної 

наукової 

парадигми». 
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VІ. Методична робота 

Коч Н. В., д. філол. н., професор, завідувач кафедри, за звітний період 

підготовила конспекти лекцій до курсів, які читаються вперше: 

«Комунікативна лінгвістика» (для студентів 721 груп), «Когнітивна 

лінгвістика та лінгвоконцептологія» (для студентів 721 групи). 

Оновила навчально-методичні комплекси з дисципліни «Міжкультурна 

комунікація». Склала завдання до курсових і дипломних робіт для студентів. 

Підготовила до друку навчальний посібник «Міжкультурна 

комунікація» та рукопис навчального посібника «Лінгвоконцептологія». 

Відвідала  відкриті заняття викладачів кафедри (Абламська О. В., Бабій Ю.Б., 

Гладишев В. В., Олексюк О. М., Желязкова В. В., Каленюк С. О., 

Садова Г. Ю.). Опублікувала навчально-методичні матеріали до практик 

(Когнітивно-аналітична практика) для студентів спеціальностей «Прикладна 

лінгвістика» та «Мова та література (російська)». Розробила пакет тестових 

питань із дисциплін «Комунікативна лінгвістика» та «Інтеркультурна 

комунікація».  

Гладишев В. В., д. пед. н., професор, переробив навчальні та робочі 

навчальні програми за компетенціями  з дисциплін, що викладаються: 

«Актуальні проблеми викладання літератури у ВНЗ», «Етичні межі полеміки 

у ЗМІ», «Інтерпретація тексту художнього твору», «Методика викладання 

світової літератури», «Методика навчання фахових дисциплін у вищих 

навчальних закладах (література)», «Редакторсько-видавнича підготовка 

літературно-художніх видань», «Теорія літератури». 

Розробив комплексні тести підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання під час екзаменаційної сесії. 

Абламська О. В., к. філол. н., доцент, поновила навчально-методичні 

комплекси із дисциплін: «Сучасна російська літературна мова (синтаксис)» і 

«Порівняльна граматика української і російської мов» для студентів напряму 

підготовки 6.020303 Філологія* (Мова і література (російська), «Порівняльна 
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типологія східнослов’янських мов» для студентів спеціальності 014.02 

Середня освіта (Російська мова і література) – вересень, 2017 р.  

Бабій Ю. Б., к. філол. н., доцент, розробила програму практики, що 

вводиться вперше (Практика редакторів радіо, телебачення, газетних та 

Інтернет-видань). У зв’язку із зміною навчальних та робочих планів 

спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» переробила навчальні, 

робочі програми та навчально-методичні комплекси із дисциплін: 

«Прикладна лінгвістика», «Мисленнєві та комунікативні основи діяльності», 

«PR-технології в системі комунікації», «Мовні технології громадських 

відносин та реклами». Протягом звітного періоду розробила НМК із усіх 

дисциплін, що викладаються, розміщено на сайті кафедри. 

За звітній період підготовила та видала навчально-методичні 

матеріали: Навчально-методичний посібник «Навчально-методичні матеріали 

для практик циклу фахових компетентностей: Практика редакторів радіо, 

телебачення, газетних та Інтернет-видань (для студентів спеціальності 035 

Прикладна лінгвістика) (1д.а.) та «Форми та засоби діагностики самостійної 

роботи із циклу формування базових компетентностей (для 

студентів спеціальності 035 Прикладна лінгвістика)» (2 д.а.) 

Здійснила підготовку тестових завдань у шаблоні Word з дисциплін: 

«Прикладна лінгвістика», «PR-технології в системі комунікації», «Теорія та 

практика стилістичного редагування». 

Протягом семестру з метою підвищення професійного рівня відвідала 

навчальні заняття Олексюк О. М., Каленюк С. О., Садової Г. Ю., Коч Н. В., 

Желязкової В. В. 

Желязкова В. В., к. філол. н., доцент, за звітний період поновила робочі 

навчальні програми з курсів: «Семіотика», «Загальний та прикладний 

синтаксис», «Герменевтика та лінгвотекстологія», «Юрислінгвістика», 

«Загальна та прикладна фонетика», «Загальна та прикладна граматика», 

«Етика ділового мовлення», «Лінгвістична методологія та термінографія». 
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Здійснювала контроль за самостійною роботою студентів із зазначених 

дисциплін. Відвідала та обговорила навчальні заняття викладачів кафедри 

загальної та прикладної лінгвістики Коч Н. В., Бабій Ю. Б., Каленюк С. О., 

Олексюк О. М., Садова Г. Ю. 

Підготувала матеріали до навчально-методичних рекомендацій до 

курсу «Загальна та прикладна семантика».  

Склала завдання для експрес-методів оцінювання знань студентів із 

курсів: «Загальна та прикладна граматика», «Загальний та прикладний 

синтаксис», «Семіотика», «Герменевтика та лінгвотекстологія».  

Каленюк С. О., к. філол. н., доцент, за звітний період поновила робочі 

навчальні програми з дисциплін: «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Мовленнєвий практикум із української мови», «Сучасна 

українська літературна мова», «Теорія вербальної комунікації та сучасні 

інформаційні технології».  

Здійснювала контроль за самостійною роботою студентів із дисциплін: 

«Сучасна українська літературна мова», «Теорія вербальної комунікації та 

сучасні інформаційні технології», «Мовленнєвий практикум із української 

мови», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

За 2017-2018 н. р. відвідала заняття Желязкової В. В, Мікрюкової К. О., 

Бабій Ю. Б., Коч Н. В. 

Переробила навчальні програми із дисциплін: «Сучасна українська 

літературна мова», «Компаративна лінгвістика та лінгвофілософія», 

«Мовленнєвий практикум з української мови», «Теорія і практика 

комунікації».  

За звітній період підготовила та видала навчально-методичні 

матеріали: Навчально-методичний посібник «Навчально-методичні матеріали 

для практик циклу фахових компетентностей: Мовленнєва практика (для 

студентів спеціальності 035 Прикладна лінгвістика) (1д.а.). 

Мікрюкова К. О., к. філол. н., ст. викладач, переробила навчальні та 
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робочі навчальні програми з дисциплін: «Психолінгвістика», «Етика ділового 

мовлення», «Дискурсологія», «Загальне мовознавство». Із зазначених 

дисциплін розроблено та розміщено на сайті факультету навчально-

методичні комплекси.  

Протягом семестру відвідала навчальні заняття доцентів 

Каленюк С. О., Садової Г. Ю.  

Підготовила та розмістила на сайті бібліотеки МНУ імені 

В. О. Сухомлинського навчально-методичні матеріали до практик 

(лінгвістична експериментальна) для студентів спеціальності «Прикладна 

лінгвістика» та «Мова і література (російська)» (1 д.а.).  

Підготовила пакет тестових завдань із дисципліни «Психолінгвістика» 

для проведення екзаменаційного контролю студентів І та ІІ курсів 

спеціальності «Прикладна лінгвістика».  

Олексюк О. М., к. філол. н., розробила індивідуальний план викладача, 

навчальні та робочі програми з «Соціолінгвістики», підготовила методичні 

матеріали до курсів: «Нейролінгвістика», «Сучасна українська літературна 

мова», «Соціолінгвістика», «Використання ІКТ». Розробила завдання для 

проведення тестового контролю студентів (321, 221, 421 груп) із 

вищезазначених дисциплін; до контрольних робіт 321, 221, 421 груп з 

вищезазначених дисциплін. Підготовила НМК з дисциплін: «Нейро- та 

патопсихолінгвістика», «Університетські студії», «Соціолінгвістика», 

«Використання ІКТ»; матеріали викладені на сайт університету. 

Відвідала навчальні заняття колег кафедри, зокрема, 

доц. Каленюк С. О.,  доц. Желязкової В. В., доц. Бабій Ю. Б., проф. Коч Н. В. 

(записи в журналі взаємовідвідувань). 

Відвідала навчальні іспити за графіком (асистент) 17.05.2017 року з 

доц. Каленюк С. О.  

У лютому 2018 року проведено методичний семінар: «Міжнародні бази 

даних наукометричних видань Claud.A.». 
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Розроблено та розміщено в он-лайн доступі на веб-порталі МНУ 

методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ІІ курсу 

спеціальності «Прикладна лінгвістика» та електронного видання навчально-

методичних матеріалів до практик (Соціолінгвістична практика) студентів 

спеціальностей «Прикладна лінгвістика», «Мова і література (російська)». 

Садова Г. Ю., к. філол. н., доцент, розробила індивідуальний план 

викладача (програми конкретних дій) та звітувала про його виконання. 

Переробила навчальні та робочі навчальні програми за компетенціями  з 

курсів, що викладаються: «Методика викладання російської мови», 

«Психолінгвістика», «Сучасна російська літературна мова», «Методика 

викладання фахових дисциплін у ВНЗ (мова)», «Загальне мовознавство», 

«Актуальні проблеми викладання мови у ВНЗ», «Стилістика російської мови 

та лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Сучасні аспекти лінгвістики», 

«Лінгвотекстологія» та програм практик для напряму підготовки Філологія* 

(Мова та література (російська) та спеціальності 014 Середня освіта: 

спеціалізації 014.02 Середня освіта (Мова і література) «Російська мова і 

література» (розміщено на сайті університету). 

Розмістила на сайті університету навчально-методичні комплекси 

(НМК) навчальних дисциплін: «Стилістика російської мови», «Методика 

викладання російської мови», «Психолінгвістика», «Сучасна російська 

літературна мова», «Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ (мова)», 

«Загальне мовознавство», «Актуальні проблеми викладання мови у ВНЗ», 

«Стилістика російської мови та лінгвістичний аналіз художнього тексту», 

«Сучасні аспекти лінгвістики», «Лінгвотекстологія». 

Підготовила та розмістила на сайті бібліотеки МНУ імені 

В. О. Сухомлинського навчально-методичні матеріали до практик 

(Виробнича практика з російської мови та зарубіжної літератури) для 

студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» та «Мова і література 

(російська)» (1 д.а.).  
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Написала навчально-методичні рекомендації: 

Стилистика русского языка : учебно-методические рекомендации к 

дисциплине «Стилистика русского языка и лингвистический анализ 

художественного текста». – Николаев, 2018. – 128 с. 

Склала тестові завдання для проведення підсумкового тестового 

контролю знань із дисциплін: «Актуальні проблеми викладання мови у ВНЗ», 

«Сучасні аспекти лінгвістики», «Загальне мовознавство», «Стилістика 

російської мови та лінгвістичний аналіз художнього тексту» для студентів 

спеціальності 014 Середня освіта: спеціалізації 014.02 Середня освіта (Мова і 

література) «Російська мова і література» (тести закладено на сайті 

університету). 

Склала завдання до чотирнадцяти курсових робіт із методики 

викладання російської мови студентів IV курсу напряму підготовки 6.020303 

Філологія* (Мова та література (російська). 

Відвідала заняття проф. Коч Н. В., доц. Желязкової В. В., 

доц. Олексюк О. М., доц. Бабій Ю. Б. з подальшим обговоренням. 

Організувала та повела методичний семінар «Інноваційні технології у 

викладанні дисциплін лінгвістичного циклу» 6 березня 2018 р.  
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VIІ. Організаційно-виховна робота 

Завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики проф. Коч Н. В. 

та доцент Олексюк О. М. є членами вченої ради університету. 

Викладачі кафедри є членами вченої ради факультету (Коч Н. В., 

Желязкова В. В., Абламська О. В., Мікрюкова К. О.). 

Викладачі кафедри у листопаді 2017 р. взяли участь у батьківських 

зборах студентів спеціальності «Прикладної лінгвістки».  

За звітний період кафедрою загальної та прикладної лінгвістики 

організовано та проведено такі заходи: 

– посвята першокурсників «Ти і я – єдина лінгвістична сім’я» 

(Олексюк О. М., Каленюк С. О., Бабій Ю. Б., студенти спеціальності 

«Прикладна лінгвістика»); 

– благодійна акція «Передай тепло домівки» в підтримку воїнів 

АТО, у результаті якої 350 банок консервації передано у 79 аеромобільну 

бригаду м. Миколаєва (викладачі кафедри, студенти спеціальностей «Мова і 

література (російська)» та «Прикладна лінгвістика»); 

– організація «Свята залікової книжки» до Дня студента 

(Бабій Ю. Б., Каленюк С. О., студенти спеціальності); 

– цикл зустрічей «Нація, яка прокидається» спільно із 

представниками бібліотеки М. Кропивницького та О. М. Гмирьова 

(Каленюк С. О., студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика»); 

– благодійна акція «Здійсни мрію» в підтримку дітей-сиріт 

(викладачі кафедри, студенти спеціальностей «Мова і література (російська)» 

та «Прикладна лінгвістика»); 

– відвідання реліквійно-документальної виставки «Предтечі 

вольності святої» у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 

(Желязкова В. В., 321 група); 

– відвідання виставки робіт українських художників «Золотий Буг» 

у Миколаївському міському Палаці культури та мистецтв (Желязкова В. В., 

321 група); 
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– організація фотовиставки #такбудеукраїнською до Дня рідної 

мови (викладачі кафедри, студенти спеціальностей «Мова і література 

(російська)» та «Прикладна лінгвістика»); 

– організація збору пластикового матеріалу для виготовлення 

протезів воїнам АТО (Бабій Ю. Б., студенти спеціальностей «Прикладна 

лінгвістика» та «Мова і література (російська)»); 

– осінній бал – 2017 (Олексюк О. М., студенти спеціальності 

«Прикладна лінгвістика»); 

– організація загальноуніверситетського заходу «Студент року  

2017», церемонія нагородження (Олексюк О. М., студенти спеціальності 

«Прикладна лінгвістика»);  

– урочисте відкриття ялинки (Олексюк О. М., студенти 

спеціальності «Прикладна лінгвістика); 

– екскурсія до пам'ятника Добра та диспут патріотичної 

спрямованості «Що є добром у сучасному світі?» зі студентами напряму 

підготовки «Мова та література (російська)» (Садова Г. Ю., студенти 451 

групи); 

– організація та проведення фотовиставки «Осінні барви моєї 

України» (Садова Г. Ю., студенти спеціальностей «Прикладна лінгвістика» 

та «Мова і література (російська)»); 

– відвідування психологічних тренінгів «Лідерство українців» 

разом із Центром психологічної підтримки МНУ ім. В. О. Сухомлинського 

(Садова Г. Ю., студенти 451 групи); 

– організація та проведення заходу «Літературна вітальня», 

присвяченого 110-й річниці з дня народження Степана Олійника  

українського поета і прозаїка (Садова Г. Ю., студенти спеціальності «Мова і 

література (російська)»); 

– фотовиставка агітаційного характеру «Життя студентів 
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філологічного факультету» (Садова Г. Ю., студенти спеціальностей 

«Прикладна лінгвістика» та «Мова і література (російська)»); 

– організація та проведення виховного заходу «Вишиванка в 

євроінтеграції» (Садова Г. Ю., студенти спеціальності «Мова і література 

(російська)»); 

– участь у заходах до Дня Європи (єврохода по вул. Соборній, 

організація фотозони з представлення Німеччини та Угорщини по 

вул. Адміральській, організація виступів та відеорядів з презентації 

Німеччини та Угорщини на сцені на площі Соборній) (Олексюк О. М., 

студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика»); 

– організація та проведення екскурсії до Миколаївського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

(Желязкова В. В., студенти 321 групи); 

– організація та проведення круглого столу «Ціннісні орієнтири 

сучасної молоді» (Бібій Ю. Б., студенти спеціальності «Прикладна 

лінгвістика»); 

– участь в організації Всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової 

лінгвістичної парадигми» (м. Миколаїв, 17 квітня 2018 р.) (викладачі 

кафедри, студенти спеціальностей «Прикладна лінгвістика» та «Мова і 

література (російська)»). 

Бабій Ю. Б. оновила інтерфейс груп «Прикладна лінгвістика» у всіх 

соцмережах із метою ознайомлення абітурієнтів із специфікою напряму 

«Прикладна лінгвістика». Організувала щомісячний випуск газети 

«Lingvarium» з метою популяризації студентського життя. 

Абламська О. В.  виконувала обовязки голови екзаменаційної комісії з 

прийому на навчання до бакалаврату іноземних студентів із Туркменістану. 
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VIІІ. Профорієнтаційна робота 

Садова Г. Ю. організувала заходи профорієнтаційного спрямування з 

випускниками загальноосвітніх шкіл м. Покров Дніпропетровської область 

(15 грудня).  

Олексюк О. М. керувала профспілкою студентів та в межах 

профорієнтаційної роботи провела зустріч з абітурієнтами з Веселинівського 

району (близько 50 осіб), майстер-клас з абітурієнтами міста (6 осіб). 

Проведено такі профорієнтаційні заходи: 

п/п Зміст роботи Форми роботи Результат 

1.  Оновлено роботу сайту 

кафедри 

 Новий інтерфейс 

сайту кафедри 

2.  Виготовлено буклетну 

профорієнтаційну 

продукцію 

Буклет 

Флайєр 

Газета 

спеціальності 

«Lingvarium» 

200 примірників 

1000 

10 

3.  Оновлено роботу груп 

«Прикладна лінгвістика» в 

Інтернет. Створено 

інформаційні сторінки 

спеціальності для 

загального користування. 

ВКонтакті 

Facebook 

Instagram 

Створення 

студентського 

каналу ЮТУБ 

4.  Участь у Дні відкритих 

дверей та тижні професій 

проведення 

тренінгу 

«Прикладна 

лінгвістика»  

Участь 12 учнів 

ЗОШ Миколаєва 

у тренінгу, 

встановлення 

зв’язку з метою 

подальшої 

співпраці, участь 

цих абітурієнтів 

у флешмобі до 

Дня писемності 
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та мови 

5.  Профорієнтаційна робота в 

школах міста (станом на 

20.02.2018 р. 

профорієнтаційними 

бесідами охоплено 60% 

міських шкіл). 

Тренінги, бесіди, 

профорієнтаційні 

ролики 

ЗОШ № 19,17, 

16, 32, 34, 39, 57, 

15, 7, 44,14, 

60,13, 9, 53, 42, 

45, 12, гімназія 

№4, інтернат 

№4. До співпраці 

у результаті 

залучено 11 

абітурієнтів. 

6.  Робота в МАН Профорієнтаційні 

бесіди, тренінг 

«Прикладна 

лінгістика» 

(11.11.2017) 

Участь 

абітурієнтів у 

наукових 

проектах 

кафедри 

7.  Проведено 

профорієнтаційну роботу у 

м. Южноукраїнськ, 

м. Вознесенськ, 

м. Первомайськ, м. Нова 

Одеса, Вітовський район, 

Миколаївський район, 

Березанський район. 

  

8.  Реєстрація спеціальності у 

Всеукраїнській групі 

«Абітурієнт-2018» 

  

9.  Проведено І (дистанційний) 

тур Регіональной Інтернет-

олімпіади з прикладної 

лінгвістики 

Робота з вчителями 

та учнями шкіл 

міста й області 

 

10.  Проведено ІІ тур 

Регіональної Інтернет-

олімпіади «Прикладна 

Робота з вчителями 

та учнями шкіл 

 



50 

 

 

лінгвістика» (обласний 

рівень) 

міста й області 

 

ПЛАНУЄТЬСЯ: 

1. Подальша співпраця із навчальними закладами (школи міста та 

області) у галузі профорієнтації. 

2. Робота в МАН (напрям Філологія). 

 

 

Завідувач кафедри  

загальної та прикладної лінгвістики     Н. В. Коч 


