
Секція (номер, назва) 

 

ЗВІТ 

за І етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

(2018 рік) 

  

1. Керівник НДР: завкафедри, канд. філол. наук, професор Цимбал Наталія Андріївна 

2.Номер державної реєстрації НДР:  0111 U 007544 

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

педагогічний університет імені Павла Тичини. 

4. Терміни виконання етапу:  10.11 – 12.20 

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

Кафедральна тема: «Формування вмінь і навичок культури мовлення майбутніх 

учителів». 

Предмет – методи, прийоми і засоби формування умінь та навичок культури мовлення у 

майбутніх вчителів. 

Об’єкт – культура мовлення як комплекс лінгвістично-комунікативних умінь і навичок. 

Мета – удосконалення, розробка та упровадження у практику вищої школи 

інноваційних та ефективних методів, прийомів та засоби формування умінь та навичок 

культури мовлення у майбутніх вчителів. 

Основні завдання:  

- удосконалення змісту навчання із урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, 

технології та освіти;  

- впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання 

(оновлення навчальних планів, робочих програм усіх спеціальностей і спеціалізацій (ті 

дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра практичного мовознавства), 

розроблення та використання тематичних і персональних сайтів, блогів, веб-сторінок, 

соціальних сіток; необхідно диференціювати інформацію для студента, для викладача, 

для науковця, для вчителя – особлива увага – рекламі кафедри, факультету, 

університету, персонально викладачеві, власне, профорієнтаційній роботі). 

 

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

 Результати наукової діяльності за 2017 рік:  

Проведено І (університетського) етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 1 листопада 2017 року. 

Проведено І етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

на базі факультету української філології, 9 листопада 2017 року. 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики», 12-13 

грудня 2017 року. 

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури», 22 лютого 2017 

року. 



Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури», 12 квітня 2017 

року, 29 вересня 2017 року, 13 жовтня 2017 року, 3 листопада 2017 року. 

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування національно-мовної 

особистості в контексті багатоступеневої національної освіти», 28 березня 2017 року. 

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Розвиток національно-

мовної особистості в сучасному освітньому просторі», 18 травня 2017 року. 

 

Навчальні посібники рекомендовані МОН або вченою радою університету (23,3 др. 

арк.): 

1. Цимбал Н.А. Українське хімічне термінознавство: Навчальний посібник, 4-тє вид., 

перероб. і доп. / Н. А. Цимбал. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2017 – 175 с.  

2. Цимбал Н.А. Сучасна українська літературна мова з практикумом: Навчальний 

посібник, 4-тє вид., перероб. і доп. /Н. А. Цимбал. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2017.–385 с. 

 

Електронні посібники:  

1. Авраменко В. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник 

для студ. екон. спец. [Електронний ресурс].– Умань.– 1 електрон. опт. диск. (CD-R). – 

Системні вимоги: ПК 486 або вище; Windows XP, Vista, Windows 7; 256 ОЗУ; 4х CD-ROM 

дисковод; 16 бит. зв. Карта.- 2017. Назва з контейнера. 

2. Цимбал Н.А. Сучасна українська літературна мова з практикумом [ Електронний 

ресурс ] : навчальний посібник / Н.А. Цимбал . – Умань, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Систем. вимоги : Windows XP, Vista, Windows 7; 256 МБ ОЗУ; 24-х CD-ROM 

дисковод; 16 бит. зв. карта.  – Назва з контейнера. 

3. Цимбал Н.А. Норма і стилі сучасної української літературної мови [ Електронний 

ресурс ] : навчальний посібник / Н.А. Цимбал . – Умань, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Систем. вимоги : Windows XP, Vista, Windows 7; 256 МБ ОЗУ; 24-х CD-ROM 

дисковод; 16 бит. зв. карта.  – Назва з контейнера. 

 

Навчальні посібники без рекомендації МОН або вченої ради університету (47,2 др. 

арк.): 

 1. Авраменко В. І. Українська мова за професійним спрямування: навч. посібник для 

студентів  економічних спеціальностей / Валентина Іванівна Авраменко. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2017. – 196 с. 

 2. Ємельянова М. В. Українська мова для іноземних студентів : навч. посібн. для студ. з 

Туркменістану : другий рік навчання / М. В. Ємельянова. – Умань, 2017 – Ч. 1. – 136 с. 

3. Задояна Л. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для 

студентів факультету професійної та технологічної освіти / Л. М. Задояна. – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2017. – 102 с.. 

4. Савчук Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник  для 

студентів природничо-географічного факультету / Н. М. Савчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 

213 с. 

5. Січкар С.А. Денисюк І.А. Сучасна українська мова з практикумом : Навчальний 

посібник / Світлана Січкар. Ірина Денисюк.  – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 152 с. 

6. Хлистун І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник / 

І. В. Хлистун. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 192 с. (у друці). 



7. Шуляк С.А. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник. – 

Умань: Вид. Сочінський М. М., 2017. – 142 с. 

 

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

Проблема формування умінь і навичок культури мовлення загалом і зокрема майбутніх 

учителів базується на визнанні принципової можливості регулювати соціальну мовну 

діяльність і ефективно вирішувати актуальні питання нормалізації та мовної політики при 

розумінні об’єктивності законів формування норм літературної мови. Завдання наукової 

мовної політики полягають у тому, щоб  утримувати літературне мовлення на найвищому 

етапі сучасної культури і книжково-писемної традиції і в той самий час не допускати її 

відриву від народного ґрунту, живих процесів розвитку національної мови. 

Питань формування умінь і навичок культури мовлення так чи так торкаються у 

більшості  праць з теорії та практики культури мовлення.  Адже згідно з метою вивчення 

української мови у вищих навчальних закладах України, яка полягає у формуванні 

національно свідомої,  духовно багатої мовної особистості, що володіє уміннями й 

навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її 

стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, 

говоріння, письмо, уся система роботи з української мови зводиться до вміння грамотно 

висловлюватися, що насамперед передбачає виховання мовної культури. 

Безперечно, що у професійній підготовці важливе формування умінь і навичок роботи з 

термінологією, що непросто  в умовах сьогодення. Незважаючи на численну кількість 

словників, активну нормалізаторську діяльність в усіх сферах функціювання української 

літературної мови, термінологія, на думку залишається дезінтегрованою, відчутно 

маркованою (насамперед у свідомості носіїв мови, аксіологічно) за ознаками: 

а) територіальною (основне протиставлення мовно-культурних традицій: 

наддніпрянська [– підросійська – радянська] і наддністрянська  

[– галицька з відчутними впливами австрійськими, польськими – діаспорна]; 

б) часовою (на еволюцію української мови ХХ ст. значний вплив мали зміни 

національних орієнтирів, які поділили цей процес на добу українізації, яку змінила 

антиукраїнізація, зближення з російською мовою, а згодом – нова спроба українізації на 

зламі ХХ і ХХІ ст.). 

На нашу думку, тільки високий рівень фахових знань викладача української мови у ВНЗ 

та його педагогічна майстерність забезпечать належний рівень формування мовно-

термінологічної компетентності у майбутніх вчителів.  

Важливе місце у системі роботи з культури мовлення посідає принцип системності. 

Адже будова слова, зв’язок слів у реченні, орфоепічні й орфографічні норми є не що інше, 

як стереотипні системи, вироблені історично, які засвоюються учнями в процесі навчання. 

Одноманітність граматичних форм цілком збігається з фактом створення системності в 

нервових процесах півкуль головного мозку. Оволодіння системою мовних знань являє 

собою утворення відповідної системності в нервових процесах півкуль головного мозку. 

Незважаючи на певні напрацювання щодо системного підходу до вивчення мови, в 

методичній науці це питання досліджено мало. Вільне володіння мовою може 

забезпечитися цілою системою, а не окремими її компонентами. Виходячи з положення, що 

культура мовлення – це інтегроване поняття, адже воно включає комплекс комунікативних 

ознак (правильність, точність, логічність тощо), будувати систему роботи з культури 



мовлення треба обов’язково на принципі системності, вмотивованого і  дидактично, і 

психологічно. 

Отже, формування мовленнєвої культури – одне з важливих завдань гуманістично 

спрямованої педагогічної науки. Особливої актуальності питання культури мовлення 

набувають у період значних соціальних і економічних змін, що спостерігаються у наш час 

в Україні. Саме тому основне завдання  кафедрального дослідження – розроблення 

методичних рекомендацій щодо формування мовленнєвої культури майбутніх учителів на 

основі вищевикладених програмно-теоретичних положень. 

 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи. 

 

№  

з/п  
Показники  

Заплановано  

(відповідно 

до проекту),  

одиниць  

Виконано   

(за 

результатам

и  

НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання

,  %  

1.  Публікації виконавців (авторів) за 

тематикою НДР:  

     

1.1.  Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних:  

 5  5  100 

- Scopus        

- Web of Science        

- Index Copernicus   5  5  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:  

 9  9  100 

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.)  

 24  24  100 

1.5.  Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої ради закладу 

вищої освіти (наукової установи)  

 3  3  100 

1.6.  Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і подані до 

друку) в іноземних видавництвах  

      

1.7.  Підручники, навчальні посібники України   6  6  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   

      

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        

  

* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів 

отриманих патентів представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової 

роботи (науково-технічної розробки)  

** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються 

журнали категорії «Б» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за 

№ 148/31600.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Цимбал Наталія Андріївна - завідувач кафедри,  кандидат філологічних наук, професор. 

Авраменко Валентина Іванівна - кандидат  педагогічних наук, доцент. 

Денисюк Ірина Анатоліївна - старший викладач. 

Ємельянова Мар’яна Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри. 

Кучеренко Ірина Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри. 

Лукіянчук Інна Володимирівна - викладач-стажист. 

Мамчур Лідія Іванівна - доктор педагогічних наук, професор. 

Поліщук Петро Миколайович - викладач. 

Савчук Наталія Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент. 

Січкар Світлана Анатоліївна - кандидат філологічних наук,  доцент. 

Хлистун Ірина Валентинівна - кандидат філологічних наук, доцент. 

Шуляк Світлана Андріївна - доктор філологічних наук, професор кафедри. 

Мельник Наталія Вікторівна - викладач-стажист. 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

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

дисертацій.  

 



У межах кафедральної тематики викладачами кафедри практичного мовознавства 

видано 3 монографії, 1 навчальний посібник, рекомендований МОН або вченою 

радою університету, 5 навчальних посібників, 1 електронний посібник, 5 статей у 

виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus; 

9 статей у виданнях України категорії «В», 11 статей в інших виданнях України, 13 

тез доповідей.  

3 монографії: 

1. Шуляк С.А. Чарівне слово українських замовлянь : моногр. / С.А. Шуляк. – Умань: Вид.-

полігр. центр «Візаві», 2018. – 588 с. 

2. Савчук Н. М. Мотиваційно зв’язані слова в українському художньому тексті кінця ХХ –  

початку ХХІ ст. у лінгвостилістичному вимірі : моногр. / Н. М. Савчук; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 202 с. 

3. Ємельянова М. В. Мова новел Григорія Косинки: структурно-функціональний аспект: 

монографія. / Мар‘яна Вікторівна;Ємельянова; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 181  с. 

 

1 навчальний посібник, рекомендований вченою радою університету: 

1. Основи мовної комунікації : навчальний посібник / І. А. Кучеренко, Л. І. Мамчур ; МОН 

України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини.  – Умань : Візаві,  2018. –  270 с. 

 

5 навчальних посібників: 

1. Культура мовлення: навчальний посібник для студентів факультету початкової освіти / 

Укладач І.В. Хлистун. – Умань: Візаві, 2018. – 172 с. 

2. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум: навчальний 

посібник / Ірина Анатоліївна Кучеренко. – Умань :   ВПЦ «Візаві», 2018. – 177 с. 

3. Шуляк С.А. Лінгвістична експертиза : навчально-методичний посібник / С.А. Шуляк. – 

Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 122 с. 

4. Цимбал Н.А. Методи лінгвістичних досліджень / навчальний посібник: упорядник Н.А 

Цимбал. – Умань: 2018. ВПЦ «Візаві» - 165 с.  

5. Цимбал Н.А. Прикладна лінгвістика: навчальний посібник/МОН україни, Уманський 

держ. пед. ун.-т. імені Павла Тичини/упорядник: Н. А. Цимбал. – Умань: «Візаві», 2018. –  

106 с 

1 електронний посібник: 

Кучеренко І.А. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник для студ. 

вузів IV рівня акредитації [Електронний ресурс].– Умань, 2018. – 1 електрон. опт. диск. 

(CD-R). – Системні вимоги: Pentium-486 або вище; Windows XP, Vista, Windows 7; 256 

ОЗУ; 4х CD-ROM дисковод. - Назва з контейнера. 

 

5 статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus: 

1. Natalia Tsymbal RESEARCH OF TERMINOLOGICAL LEXICS WITHIN MOTIVATION 

ASPECTS //  Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О.Ю. Зелінська. – 

2018.  – 2 (12). – С.  

2. Ємельянова М.В. Лексичні особливості художнього зображення визвольного руху 20-х 

років ХХ століття у творах Григорія Косинки  // Науковий журнал «ScienceRise», №  11 

(40), 2017. – С.54 – 59. 



3. Ємельянова М.В. Мовні зображення історичних подій на Гуцульщині в ХХ столітті в 

романі Марії Матіос «Солодка Даруся» // «Східноєвропейський історичний вісник» (Вип. 

6) / головний редактор В.Ільницький. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний випус 3. –

140 – 148 с. 

4. Кучеренко І.А.,.Мамчур Л.І. Пріоритетність компетентнісного підходу в професійній 

підготовці майбутніх учителів / І.А.Кучеренко, Л.І.Мамчур // Філологічний часопис : 

збірник наукових праць / гол. ред. О.Ю. Зелінська. – 2018. – 1(11). – С. 163-169. 

5. Січкар Світлана, Денисюк Ірина. Проблема кодифікації мовних одиниць творчої 

спадщини Тараса Шевченка / Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. 

О.Ю. Зелінська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2 (10). – С. 196-208. 

 

9 статтей у виданнях України категорії «В»: 

1. Савчук Н. Мотиваційно зв’язані слова як засоби репрезентації індивідуального стилю 

автора / Наталія Савчук // Система і структура східнослов’янських мов: збірник наукових 

праць / гол. ред. Ю. В. Кравцова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 12. – 

С.242 – 255. 

2. Кучеренко І. Технологія проблемного навчання української мови: сутність та 

лінгводидактичний потенціал / Ірина Кучеренко // Українська мова і література в школі. - 

2018. - № 3. - С. 14-21. 

3. Шуляк С.А. Вираження магічної функції мови у текстах господарських замовлянь / С.А. 

Шуляк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – 

Випуск чотирнадцятий. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2018. – С. 234 – 243.  

4. Шуляк С.А. Вербалізація концепту ВОГОНЬ в українських замовляльних текстах / С.А. 

Шуляк // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2018. – Вип. 

2.  – С. 165 – 171. 

5. Шуляк С.А. Світобачення замовляльних текстів в українських дослідженнях /              

С.А. Шуляк // Наукові записки. – Випуск 164. – Серія : Філологічні науки. – 

Кропивницький : Видавництво «КОД», 2018. – С. 309 – 313. 

6. Кучеренко І. Особистісно зорієнтовне навчання – домінантна модель реалізації концепції 

«Нова українська школа» / І.А.Кучеренко // Дивослово. – 2018. − №11. – С. 9-15. 

7. Кучеренко І. Технологічний аспект вивчення української мови / І.А.Кучеренко // 

Дивослово. – 2018. − №6. – С. 9-15. 

8. Кучеренко І. Урок як функційна система навчання української мови: педагогічний вимірі 

В.Сухомлинського / І.Кучеренко, Л.Мамчур// Наукові записки. – Випуск 164. – Серія : 

Філологічні науки. – Кропивницький : Видавництво «КОД», 2018. – С. 125 -133. 

9. Шуляк С.А. Давньоукраїнське язичництво як світоглядна основа українських 

народних замовлянь / С.А. Шуляк // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий 

Дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. ІV (193). – С. 210 – 215. 

 

11 статей в інших виданнях України:  

 1.Авраменко В. І., Савчук Н. М. Основні питання культури мовлення при підготовці до 

ЗНО (орфоепічна, граматична, лексична, синтаксична правильність) / В. І. Авраменко, Н. 

М. Савчук // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / 

уклад. В. І. Авраменко (розділи 1, 2), Н. І. Зарудняк (розділ 3). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 

– Вип 2. – С 140 – 148. 



2. Ємельянова М.В. Зображення Туркменістану початку ХХ століття в книзі Гартевельда 

Вільгельма Наполеоновича «Среди сыпучих песков и отрубленных голов: путевые очерки 

Туркестана (1913)» / М.В. Ємельянова // Вісник Українсько-туркменського культурно-

освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ  «Візаві», 2018. – 

Вип. 2, Ч. ІІ. – С. 35 – 40. 

3.Савчук Н. М., Саттарова К. Особливості національного світосприйняття туркменів: 

лінгвокультурний аспект / Н. М. Савчук, К. Саттарова // Вісник Українсько-туркменського 

культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ  

«Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч. ІІ. – С. 145 – 152. 

4. Хлистун І.В., Октамова Ю. Спільний лексичний фонд української і туркменської мов // 

Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний 

науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 169 – 174. 

5. Мамчур Л. Формування вмінь визначати рід іменника: базові аспекти у підготовці до 

ЗНО / І.А.Кучеренко, Л.І.Мамчур // Теорія і практика підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського 

науково-методичного семінару / уклад. : В.І.Авраменко (розділи І, ІІ), Зарудняк Н. (розділ 

ІІІ). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С.86-93. 

6. Січкар С.А., Денисюк І.А. Проблеми вивчення явища спрощення в групах приголосних 

звуків при підготовці до ЗНО / Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-

методичного семінару / уклад. : В.І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н.І. Зарудняк (розділ ІІІ). 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С.62-67. 

7. Цимбал Наталія. Лінгвогеографія та лінгводидактика: питання конвергентності 

//Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: матеріали Міжнародної Інтернет-

конференції (13-14 лютого 2018 року, м. Умань)/МОН України, Уманський держ. пед. ун-т. 

імені Павла Тичини, ф-т укр.філології [та ін.]/ [гол. Ред. Н. А. Цимбал]. – Умань: Візаві, 

2018 – С.91-103. 

8. Цимбал Н. А., Токлієв Д. Диференційні ознаки лексики наукового стилю/ Н. А. Цимбал, 

// Вісник Українсько-туркменського  культурно-освітнього  центру : міждисциплінарний 

науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. ІІ, Ч. ІІ. – С. 201-207. 

9. Хлистун І.В. Завдання з культури мовлення у ЗНО // Теорія і практика підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали 

Всеукраїнського науково-методичного семінару  / уклад. : В.І. Авраменко (розділи І, ІІ), 

Н.І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 148 – 152. 

10. Мельник Наталія. Складні номінативні одиниці сучасної української термінології 

ландшафтознавства в ономасіологічному висвітленні//  Актуальні проблеми прикладної 

лінгвістики:  матеріали Міжнародної Інтернет-конференції  (13-14  лютого  2018  року, м. 

Умань)/  МОН України, Уманський держ. пед. ун-т.  імені Павла Тичини, ф-т укр.філології  

[та ін.]/;  [гол. ред. Н. А. Цимбал].  –Умань: Візаві, 2018. – С. 49-59. 

11. Цимбал Н. А., Мельник Н.  Етнолінгвістичний підхід до вивчення мотиваційних 

процесів у номінації діалектної лексики / Н. А. Цимбал, Н.Мельник// Вісник Українсько-

туркменського  культурно-освітнього  центру : міждисциплінарний науковий збірник. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. ІІ, Ч. ІІ. – С. 193 – 201. 

 

 

 



13 тез доповідей:  

1. Денисюк І.А., Січкар С.А. Тематичні групи просторіч у сфері побутової лексики в 

мовотворчості Тараса Шевченка / І.А. Денисюк, С.А. Січкар // Актуальні проблеми 

прикладної лінгвістики:  матеріали Міжнародної Інтернет-конференції  (13-14  лютого  

2018  року, м. Умань)/  МОН України, Уманський держ. пед. ун-т.  імені Павла Тичини, ф-т 

укр.філології  [та ін.]/;  [гол. ред. Н. А. Цимбал].  –Умань: Візаві, 2018. – С. 81-86 

2. Денисюк І.А. Вербалізація емотивно-оцінного ставлення мовця до об’єкта у творах 

Микола Хвильового / І.А. Денисюк // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : 

Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, 2018  

3. Ємельянова М.В.  Проблема вибору методів навчання української мови як іноземної / 

М.В. Ємельянова // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики:  матеріали Міжнародної 

Інтернет-конференції  (13-14  лютого  2018  року, м. Умань)/  МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т.  імені Павла Тичини, ф-т укр.філології  [та ін.]/;  [гол. ред. Н. А. Цимбал].  

–Умань: Візаві, 2018. – С. 29-35. 

4. Січкар С.А. Етнокультурні особливості вербальної репрезентації концептів ДЕНЬ і НІЧ у 

мовотворчості Тараса Шевченка/ С.А. Січкар // Актуальні проблеми прикладної 

лінгвістики : Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, 2018  

5. Авраменко В.І. Усталення навчальної україномовної термінолексики як цілісний  процес    

вдосконалення національної мовної культури / В.І. Авраменко // Актуальні проблеми 

прикладної лінгвістики:  матеріали Міжнародної Інтернет-конференції  (13-14  лютого  

2018  року, м. Умань)/  МОН України, Уманський держ. пед. ун-т.  імені Павла Тичини, ф-т 

укр.філології  [та ін.]/;  [гол. ред. Н. А. Цимбал].  –Умань: Візаві, 2018. – С. 6-14 

6. Кучеренко І. Психологічні засади формування компетентного учня – мовця / 

І.А.Кучеренко. // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник 

матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17 травня 2018 року)/ за 

ред. О.М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018. – С. 78-81. 

7. Кучеренко І.А. Професійна компетентність сучасного вчителя-словесника як інтегральна 

характеристика фахівця нової генерації / І.А. Кучеренко // Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції  «Філологія та  лінгводидактика  в умовах євроінтеграції: 

реалії і перспективи»                         (25–26 жовтня 2018 р.) [Електрониий ресурс] / За заг. 

ред. І. В. Гайдаєнко; упор. Т. Г. Окуневич  – 2018. – 249 с. - С.100-103. 

8. Мамчур Л. Формування мовної особистості в умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа» / Л.І.Мамчур. // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: 

збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17 травня 2018 

року)/ за ред. О.М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018. – С. 

74-78. 

9. Мамчур Л. Реалізація компетентнісного підходу у процесі навчання української мови  / 

Л.І.Мамчур // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції  «Філологія та  

лінгводидактика  в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» (25–26 жовтня 2018 р.) 

[Електрониий ресурс] / За заг. ред. І. В. Гайдаєнко; упор. Т. Г. Окуневич  – 2018. – 249 с. - 

С.112-115. 

10. Кучеренко І. А. Технологічний підхід у контексті сучасної мовної освіти / І. А. 

Кучеренко // Лінгводидактичні студії : збірник наукових праць. – Умань. – 2017. – С. 50-54. 
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