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1. Керівник НДР: Білецька Ірина Олександрівна. 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0111U7550. 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. 

4. Терміни виконання етапу: 09.2016-12.2018. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків): 

Предмет: арсенал досліджуваних лінгвістичних та методичних явищ в галузях романо- 

германської філології та лінгвометодики. Об’єкт: комплексний аналіз теоретичних та 

прикладних аспектів романо-германської філології та методики викладання теоретичних 

дисциплін іноземних мов. Мета: дослідити теоретичні та прикладні аспекти романо- германської 

філології та методики навчання мови. Основні завдання: 1. Оцінити ступінь дослідженості 

теоретичних та прикладних аспектів романо-германської філології та іншомовної 

лінгвометодики вітчизняними та закордонними дослідниками із метою критичного 

переосмислення тенденцій розвитку досліджуваних явищ, забезпечуючи докорінну 

переорієнтацію ракурсу їхнього дослідження. 2. Стимулювати інтерес молодих науковців, 

студентів закладів вищої освіти до здійснення широкого спектру наукових досліджень у галузях 

романо-германської філології та методики навчання теоретичних дисциплін іноземних мов задля 

забезпечення цілісного зв’язку та нерозривної єдності між навчальною та дослідницькою 

ланками. 3. Підвищувати якість викладання теоретичних дисциплін іноземних мов та другої 

іноземної мови за рахунок партнерства, інтеграції наукових зусиль студентів та 

науково-педагогічних працівників у площині окресленого науково-дослідного осередку. 4. 

Узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід в галузі методики викладання 

теоретичних дисциплін іноземних мов, забезпечувати його впровадження в навчальний процес в 

якості інструменту досягнення результативності в оволодінні теоретичними дисциплінами 

здобувачами вищої освіти. 5. Генерувати та впроваджувати модернізовані, нестандартні підходи 

до іншомовної підготовки студентів закладів вищої освіти із широкої палітри передового 

європейського досвіду для підготовки всебічно розвинених філологів-дослідників «нового 

покоління» та педагогів-інноваторів, здатних виробляти нові формати іншомовної освіти та, які, 

будучи в авангарді філологічних та методичних змін, здатні застосовувати проактивний підхід та 

генеровані експериментальні ідеї до побудови модерного освітнього середовища та формування 

викладацького альянсу агентів змін, який здатний розкривати творчий потенціал студентів у 

процесі побудови стратегій їхнього професійного становлення. 

6. Організовувати науково-методичні конференції різного рівня, семінари із метою висвітлення 

та апробації результатів лінгвометодичних досліджень студентів, молодих науковців і науково - 

педагогічних працівників та пошуку нестандартних шляхів вирішення актуальних проблем 

романо-германської філології, іншомовної лінгвометодики в контексті європейської 

міжкультурної інтеграції. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків): У галузі 

романо-германської філології було: вивчено: особливості реалізації лексико-семантичного 

зв’язку у художньому тексті (на матеріалі новели Андре Моруа «Malédiction de l’or»); 

функціональну специфіку мовної картини світу та концепту в дослідженнях фразеологізмів із 

анімалістичним компонентом; з’ясовано: лексикографічні характеристики англійських 

евфемізмів; функціональні виміри національно маркованої лексики італійського походження в 

сучасній англійській мові; проаналізовано: емоційний компонент вигуків в іспанській 

народній казці; підходи до визначення поняття «термін» в сучасній англомовній прозі; 



мовленнєві засоби інтенсифікації експресивності в діалогах іспанської народної казки; 

комунікативні та функціональні риси парафрази в англомовних журналістських текстах. 

У галузі іншомовної лінгвометодики було: вивчено: особливості здійснення контролю 

навчальних досягнень студентів у процесі вивчення лексикології англійської мови; проблему 

викладання латинської мови на факультетах філології у вищій школі; перспективи та тенденції 

розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті євроінтеграції; особливості вивчення 

іноземних мов у світлі сучасних ідей космополітизму; специфіку формування пізнавальної 

самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін; 

з’ясовано: особливості застосування студентами навчальних стратегій під час вивчення 

теоретичних дисциплін іноземної мови; особливості формування пізнавальної самостійності 

майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін; особливості 

виховання міжкультурної толерантності студентів у процесі вивчення іноземної мови; переваги 

та недоліки двосторонньої програми як однієї з моделей білінгвального навчання у США; 

проаналізовано: специфіку використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з 

лексикології англійської мови; основні засади полікультурного виховання учнів у процесі 

навчання іноземної мови; процес стандартизації іншомовної освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах США; інноваційний характер американських імерсійних програм 

вивчення іноземних мов; організаційні засади та зміст раннього іншомовного навчання у США. 

Дослідницький горизонт науково-дослідного осередку був розширений за рахунок 11 

підручників, посібників та 1 методичні рекомендації, видані науково-педагогічними 

працівниками за ІІІ період. Загалом, навчальні видання стали акумульованою формою вияву 

напрацювань та педагогічних знахідок викладачів. Поданий у підручниках та посібниках 

матеріал дозволив майбутнім вчителям почати «крокувати» до вершин професійної 

майстерності отримуючи фундаментальну базу знань із «Порівняльної лексикології української 

та англійської мов», «Аналізу підручників із англійської мови», «Практичного курсу німецької 

мови», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Лінгвокраїнознавства країн другої 

іноземної мови (німецької)», «Практичного курсу французької мови» та інших фахових 

дисциплін, передбачених освітніми програмами підготовки фахівців за освітніми ступенями 

«бакалавр», «магістр». 

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків): 

У галузі романо-германської філології було: 

вивчено: функціональні особливості ігреми як комунікативного феномену; особливості 

крос-культурного аналізу найуживаніших французьких запозичень в українській мові; 

функціональні та типологічні особливості туристичного путівника як інструменту здійснення 

міжкультурної комунікації; культурну специфіку метафори та порівняння в публіцистичних 

текстах; функціональку специфіку Інтернет-мемів; 

з’ясовано: сутність, основні складові та техніки створення неймінгу як лінгвістичного 

феномену; диференціальні ознаки та особливості термінів в сучасній англомовній прозі; 

особливості засвоєння культорологічних запозичень французької мови; лінгвокультурні 

особливості дігітальної комунікації у німецькомовному соціумі; когнітивний аспект розуміння 

комічного німецькомовного дискурсу; специфіку та принципи організації політичної 

комунікації; 

проаналізовано: стереотип в англо-німецькому мовно-культурному просторі; твітінг як 

новий вид соціокомунікативного жанру; продуктивні способи поповнення субстандартної 

лексики англійської мови; європейські та німецькі мовні інтереси у зіставному аспекті; змістові 

характеристики концепту BLACK крізь призму сленгової картини англійської мови; засоби 

формування експресивності тексту. 

У цілому, дослідження в галузі романо-германської філології були сфокусовані на 

переосмислення тенденцій методологічного інструментарію, який застосовується під час 

проведення лінгвістичних досліджень, та термінологічних, когнітивних, концептологічних 

тенденцій сучасних мовознавчих студій. 



З огляду на вищеозначене, вважаємо за необхідне виокремити 4 основні групи досліджень, 

проведених у царині романо-германської філології: 

■ дослідження у царині міжкультурної комунікації, покликані розкрити ключові 

інструменти різних типів комунікації крізь призму англомовного та 

німецькомовного дискурсів; 

■ дослідження неймінгових технік та стереотипних тенденцій в сучасних 

лінгвістичних студіях із метою вивчення їхнього функціонального спектру; 

■ дослідження змістових характеристик концептів із метою розгляду їхніх 

структурних особливостей, функціональної палітри; 

■ лексикологічні та лінгвостилістичні дослідження, націлені на розгляд досліджуваних 

лінгвістичних явищ в якісно новій площині та новому форматі. 

У галузі іншомовноїлінгвометодики було: 

вивчено: особливості двомовного навчання у середніх навчальних закладах США; 

особливості підготовки вчителів у французьких університетах; інтеркультурний аспект у 

професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов Іспанії; особливості організації 

самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови у закладі вищої освіти; 

особливості розвитку дискурсивної компетенції студентів немовних факультетів в процесі 

навчання іноземним мовам; 

з’ясовано: роль полікультурної освіти у професійній підготовці майбутніх учителів у 

США; переваги та недоліки інформаційно-комунікаційних технологій навчання іноземних мов; 

основні методичні підходи та напрями до введення знань про релігію; особливості вивчення 

латинської мови в педагогічних закладах вищої освіти; теоретико-методологічні основи 

побудови системи неперервної іншомовної освіти; 

проаналізовано: роль мультикультурної освіти в процесі вивчення англійської мови; 

полікультурний аспект іншомовної освіти в Україні; мотивацію як фактор успішної іншомовної 

комунікативної діяльності; інноваційні підходи до формування готовності майбутніх вчителів 

до індивідуалізації діяльності старшокласників; інноваційні процеси в системі середньої освіти 

Іспанії. 

У цілому, дослідження в галузі іншомовної лінгвометодики були розподілені на 4 основні 

напрями: 

■ мультикультурна та полікультурна освіта в процесі вивчення англійської мови; 

■ ключові підвалини організації навчального процесу та професійної підготовки 

педагогічних кадрів у Франції, Іспанії, США; 

■ теоретико-методологічні основи побудови системи неперервної іншомовної освіти; 

■ «рушійні сили» в розбудові ефективного навчального середовища під час вивчення 

іноземних мов та теоретичних дисциплін. 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків): 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в багатоаспектному вивченні актуальних 

лінгвістичних проблем романо-германської філології в царині словотвору, лінгвостилістики, 

лінгвокультурології, лінвокультурології та невирішених проблем іншомовної лінгвометодики в 

нерозривній єдності із новітніми підходами, теоріями та концепціями сучасного стану та 

розвитку науки. Крім того, наукова новизна базується на практичній спрямованості 

розроблених науково-педагогічними працівниками підручниках, у яких акумульовано 

передовий педагогічний досвід закордонних та українських науковців, освітян, 

викладачів-інноваторів. Відзначаючи практичну цінність розроблених навчальних підручників, 

слід відзначити їхню орієнтованість на запровадження студентоцентрованого навчання, яке 

проголошує студента закладу вищої освіти найвищою цінністю. Більше того, розроблені 

підручники стали «рушійною силою» у розробці науково-педагогічними працівниками 

алгоритму їхнього застосування для організації проблемного навчання із елементами 

інтерактивних технологій під час викладання теоретичних дисциплін іноземних мов. 



У цілому, інтеграція наукових зусиль членів означеного наукового-дослідницького 

осередку знайшла відлуння в закордонних виданнях. Превалюючими аспектами досліджень 

виступили: функціональний спектр ігрем, стереотипів, Інтернет-мемів, особливості 

французької комерційної кореспонденції та особливості двомовного навчання у середніх 

навчальних закладах США. 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи: 

№ 
з/п 

Показники 

Заплановано 

(відповідно до 

проекту), 

одиниць 

Виконано 
(за 

результатами 
НДР), 

одиниць 

Відсоток 
виконання, 

% 

1. Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: - - - 
1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:    

- Scopus - 1 100 
- Web of Science - - - 
- Index Copernicus 2 3 100 

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних 

баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для 

суспільних та гуманітарних наук)* 

   

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України: 

5 
1 20 

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані секціями)** 

- - - 

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що 

не включені до переліку наукових фахових видань України (крім тих, 

що увійшли до п. 1.2.) 

40 62 100 

1.5. Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням Вченої 

ради закладу вищої освіти (наукової установи) 

- - - 

1.6. Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і 

подані до друку) в іноземних видавництвах 
- - - 

1.7. Підручники, навчальні посібники України 10 12 100 
1.8. Словники, довідники - - - 
2. Підготовка наукових кадрів:    

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР - - - 

2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР - - - 
3. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, 

створені за тематикою НДР: 

- - - 

3.1. Отримано патентів України - - - 
3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 6 7 

100 
3.3. Отримано патентів інших держав - - - 
4. 

Участь з оплатою у виконанні НДР (штатних одиниць/осіб): 

- - - 

4.1. Студентів - - - 

4.2. Молодих учених та аспірантів - - - 

7. Перелік виконавців (ПІБ та посада): 

Білецька І.О. - завідувач кафедри, докт. пед. наук, професор 

Кирилюк М.А. - канд. філол. наук, доцент 

Вінг Т.О. - канд. філол. наук, доцент 

Паладьєва А.Ф. - канд. пед. наук, доцент 

Лаухіна І.С. - канд. пед. наук, доцент 

Безлюдний Р.О. - канд. пед. наук, доцент 

Мастилко Н.В. - канд. філол. наук, старший викладач 

Авчіннікова Г.Д. - канд. пед. наук, викладач 

Кришко А.Ю. - канд. пед. наук, викладач 



Литвиненко В.Ю. - старший викладач 

Побережник О.В. - викладач 

Філіппович Т.М. - викладач Казак 

Ю.Ю. - викладач Ставчук Н.В. - 

викладач Гурський І.Ю. - 

викладач-стажист 

8. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми 

захищених дисертацій. 

Підручники та посібники: 

1. Курсова робота з теоретичних дисциплін іноземної мови : метод. посібник / 

[уклад. 

І. О. Білецька, А. Ф. Паладьєва]. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. - 104 с. 

2. Німецька мова для комунікації : навчальний посібник для студентів ОС «магістр» / 

уклад. М. А. Кирилюк. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. - 153 с. 

3. Лаухіна І. С., Побережник О. В. Grammaire en exercices (niveau moyen) : навчально- 

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. С. Лаухіна, 

0. В. Побережник. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. - 200 с. 

4. Лаухіна І. С., Побережник О. В. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови 

(французької) : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / 

1. С. Лаухіна, О. В. Побережник. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. - 210 с. 

5. Литвиненко В. Ю. La Français. Навчальний посібник з французької мови для студентів 

немовних спеціальностей. - Видання 4-е, перероблене і доповнене / В. Ю. Литвиненко. - Умань : 

Видавництво “ОМІДА”, 2017. - 161с. 

6. Лаухіна І. С., Литвиненко В. Ю., Побережник О. В. Le français. Початковий рівень : 

навчальний посібник з французької мови / І. С. Лаухіна, В. Ю. Литвиненко, 

0. В. Побережник. - Умань : Видавництво “ОМІДА”, 2017. - 221 с. 

7. Lingua latina для студентів факультету іноземних мов : навчально-методичний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / укладач О. В. Побережник. - Умань : ФОП Жовтий 

О.О., 2017 - 70 с. 

8. Лексикологія англійської мови : навчально-методичний посібник / уклад. 

1. О. Білецька. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - 165 с. 

9. Німецька мова для ОС «бакалавр» : навчальний посібник / укл. Г. Д. Авчіннікова, Ю. Ю. 

Казак, М. А. Кирилюк. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - Умань : ВПЦ, «Візаві», 2018. - 100 с. 

10. Contrastive grammar of English and Ukrainian languages (Morphology) : навчальний 

посібник для самостійної роботи студентів ОС «бакалавр» / уклад. Т. О. Вінг. - Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2018. - 160 с. 

11. Курс лекцій з теоретичної граматики для студентів заочного відділення факультету 

іноземних мов / уклад. А. Ф. Паладьєва. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - 100 с. 

Методичні рекомендації: 

1. Lingua latina : методичні рекомендації для практичних занять для студентів факультету 

іноземних мов / уклад. : А. Ф. Паладьєва. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. - 71 с. 

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, 

Web of Science: 

1. Biletska I., Paladieva A. Interactive learning technologies at theoretical foreign language 

classes. Opcion. 2018. Special Issue № 15. P. 958-970. URL: 



https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf- 

f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid 

=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS- 

KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0 

&citeCnt=0&searchTerm 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus: 

1. Білецька І. О. Практика застосування імерсійних програм вивчення іноземних мов в 

американських школах / І. О. Білецька // Педагогічні науки : збірник наукових праць. - Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2017. - Випуск LXXV. - Том 1. - С. 103-108. (ISSN 2413-1865 Index 

Copernicus International (Республіка Польща) 

2. Biletska I. О. Student multicultural education while mastering a foreign language / І. О. 

Biletska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. - Суми : 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. - № 6 (70). - С. 38-48. (Index Copernicus Master List, СІЇЄ 

Factor, Google Scholar, Crossref та CEJSH) 

3. Komar O., Wing T. English language teaching and teachers training at the University of Porto 

and Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University : comparative analysis / O. Komar, T. Wing // 

Порівняльно-педагогічні студії. - 2017. - № 1 (31). - P. 48-57. 

Наукові статті у зарубіжних виданнях: 

1. Biletska Iryna. Igreme as a communicative phenomenon / І. О. Biletska // Contemporary Issues 

in Philological Sciences : Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine. - Lublin, 

2017. - Р. 77-81. 

2. Білецька І. О. Кирилюк М. А. Стереотип в англо-німецькому мовно-культурному 

просторі /І. О. Білецька М. А. Кирилюк // Сучасна філологія : актуальні питання та перспективи 

дослідження. - Люблін, 2017. - C. 70-75. 

3. Вінг Т. О., Паладьєва А. Ф. Неймінг : сутність поняття, основні складові та техніки 

створення / T. О. Вінг, А. Ф. Паладьєва // Contemporary Issues in Philological Sciences : Experience 

of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine. - Lublin, 2017. - Р. 196-199. 

4. Вінг Т. О., Паладьєва А. Ф. Інтернет-меми / T. О. Вінг, А. Ф. Паладьєва // Сучасна 

філологія : актульні питання та перспективи дослідження. - Люблін, 2017. - С. 70-75. 

5. Лаухіна І. С., Побережник О. В. Особливості комерційної кореспонденції французькою 

мовою / І. С. Лаухіна, О. В. Побережник // Сучасна філологія : актуальні питання та перспективи 

дослідження. - Люблін, 2017. 

6. Білецька І. О. Двомовне навчання у середніх навчальних закладах США : міфи та 

реальність / І. О. Білецька // World Science : Multidisciplinary Scientific Edition. - 2018. - № 1(29). - 

Vol. 5. - P. 15-21. 

Наукові статті у вітчизняних виданнях: 

1. Кирилюк М. А., Ставчук Н. В. Структурно-семантичні та когнітивні особливості 

фразеологізмів з орнітонімами на позначення домашніх птахів у німецькій, англійській та 

українській мовах / М. А. Кирилюк, Н. В. Ставчук // Філологічний часопис : збірник наукових 

праць. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - С. 55-64. 

Статті в інших виданнях України: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm


1. Білецька І. О. Метафора та порівняння в публіцистичних текстах культурної тематики / І. 

О. Білецька // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. - 

Переяслав-Хмельницький, 2017. - Режим доступу : http://confscience.webnode.ru 

2. Кирилюк М. Німецька мова як іноземна в сучасній Європі в контексті багатомовності / 

Марія Кирилюк // Національна ідентичність в мові і культурі : збірник наукових праць / за заг. 

ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. - К. : Талком, 2017. - С. 261-265. 

3. Ставчук Н. Композиційно-мовленнєва форма «Опис» у текстах технічної реклами / Н. 

Ставчук // Збірник наукових праць студентів та молодих учених [упор. Т. О. Вінг]. - Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2017. - С. 180-187. 

4. Білецька І. О. Аспекти функціонування широкозначної лексики в розмовному, газетно- 

публіцистичному і науковому стилях англійської мови / Т. Аширова, І. О. Білецька // Вісник 

Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий 

збірник. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - С. 12-18. 

5. Ставчук Н. Емоція як об’єкт лінгвістичних досліджень / Н. Ставчук // Збірник наукових 

праць студентів та молодих учених / упоряд. Т. О. Вінг. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - С. 

170-176. 

6. Гурський І. Ю. Meeting travellers’ needs - the key to the success of travel guides : зб. наук. 

праць студентів та молодих учених / Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини ; упоряд. Т. О. Вінг. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - С. 46-49. 

7. Гурський І. Ю. Approaches to the typology of travel guidebooks : зб. наук. праць студентів 

та молодих учених / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; 

упоряд. Т. О. Вінг. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - С. 41-46. 

Тези доповідей на конференціях різного рівня: 

1. Білецька І. О. Метафора в публіцистичних текстах суспільно-політичної тематики / І. О. 

Білецька // Трансформації в українській освіті та наукових дослідженнях : світовий контекст : 

матеріали міжнародної наукової конференції (25-26 травня 2017 р.). - Умань : ВПЦ «Візаві», 

2017. - Ч. 1. - С. 29-31. 

2. Білецька І. О. Полікультурна освіта у професійній підготовці майбутніх учителів 

іноземних мов у США [Електроний ресурс] / І. О. Білецька // Іноземна мова у професійній 

підготовці спеціалістів : проблеми та стратегії : матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (Кропивницький, 1-10 лютого 2017 р.). - Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. 

Винниченка, 2017. - С. 200-203. - Режим доступу : 

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiv/international-scientific-and-practical-internet-conference- 

foreign-language-in-professional-training-of-specialists-issues-and-strategies/section-3 

3. Білецька І. О. Зміст концепту БЬЛЄК у сленгу та його сприйняття в культурі і 

стандартній лексиці англійської мови [Електроний ресурс] / І. О. Білецька, М. Ю. Якубівська // 

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали міжнародної Інтернет-конференції 

(Умань, 12-13 грудня 2017 р.). - Режим доступу : prlingv.at.ua 

4. Білецька І. О. Іншомовна освіта в Україні: полікультурний аспект [Електроний ресурс] / 

І. О. Білецька // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІ 

Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 24-25 березня 2017 р.) - Частина ІІ. / Наук. ред. О. 

Ю. Висоцький. - Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. - С. 144-145. - Режим доступу : 

http://www.twirpx.com/file/2189692/ 

5. Білецька І. О. Метафора та порівняння в публіцистичних текстах культурної тематики 

[Електроний ресурс]/ І. О. Білецька // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації : матеріали ХХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (Переяслав- 

Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). - Переяслав-Хмельницький, 2017. - Режим доступу : 

http://confscience.webnode.ru 

6. Вінг Т. О. Інформаційно-комунікативні технології навчання іноземних мов: переваги та 
недоліки / Т. О. Вінг // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів : проблеми та 

http://confscience.webnode.ru/
http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/international-scientific-and-practical-internet-conference-foreign-language-in-professional-training-of-specialists-issues-and-strategies/section-3
http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/international-scientific-and-practical-internet-conference-foreign-language-in-professional-training-of-specialists-issues-and-strategies/section-3
http://www.twirpx.com/file/2189692/
http://confscience.webnode.ru/


стратегії : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кропивницький, 

1-10 лютого 2017 р.). - Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. - С. 160-161 с. 

7. Вінг Т. О. Неймінг алкогольних напоїв в українській та англійській мові: 

лінгвокогнітивний аспект / Т. О. Вінг // Трансформації в українській освіті та наукових 

дослідженнях : світовий контекст : матеріали міжнародної наукової конференції (Умань, 25-26 

травня 2017 р.). - Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. - Ч. 1. - 230 С. - С. 59-62. 

8. Побережник О. В. Засоби формування експресивності тексту / О. В. Побережник // 

Трансформації в українській освіті та наукових дослідженнях : світовий контекст : матеріали 
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