
Кафедра практичного мовознавства 

2019 рік 

Викладачі кафедри працюють над науковою темою «Формування вмінь 

і навичок культури мовлення майбутніх учителів» (10.11–12.20; 

№ 0111U007544), науковий керівник – к. філол. н., проф. Цимбал Н. А. 

Результати роботи: 

удосконалено зміст навчання із урахуванням сучасних досягнень 

науки, техніки, технології та освіти; впроваджено прогресивні методи і 

сучасні інформаційні технології навчання (оновлено навчальні плани, робочі 

програми усіх спеціальностей і спеціалізацій), розроблено та використано 

тематичні і персональні сайти, соціальні сітки; диференційовано інформацію 

для студента, для викладача, для науковця, для вчителя – особлива уага – 

рекламі кафедри, факультету, університету, персонально викладачеві, власне 

профорієнтаційній роботі. 

За звітний період проведено 5 Всеукраїнських науково-методичних 

семінарів «Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури»:  

1. ХVІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і  

літератури» (м. Умань, 22 лютого 2019 року) 

2. ХVІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і 

практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови і  літератури» (м. Умань, 1 березня 2019 року) 

3. ХVІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і 

практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови і літератури» (м.Умань, 5 квітня 2019 року) 

4. ХІХ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання  з української мови і 

літератури» 27 вересня 2019 року.  

5. ХХ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 

літератури» 11 листопада 2019 року.  

Видано збірник: Теорія і практика підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури: матеріали 

Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 

Вип. 3. 272 с. 

Видано: 

 3 навчальних посібники: 

1. Савчук Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: 

навчальний посібник / Н. М. Савчук. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 160 с. 

2. Шуляк С. А. Українська мова за професійним спрямуванням: 

навчальний посібник / С. А. Шуляк; МОН України, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  Умань : Візаві, 2019. – 195 с. 

(рекомендований до друку Вченою радою університету (протокол № 10 від 

26 лютого 2019 р.). 



3. Хлистун І. В. Теорія масової комунікації та інформації : навчальний 

посібник / Укладач І. В. Хлистун.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 364 с . 

Опубліковано 15 статей:  

 3 статті проіндексовані у міжнародних наукометричних базах 

даних Scopus та Web of Science; 

1. The Interactivity of ICT in Language Teaching in the Context of Ukraine 

University Education / Nataliya M. Savchuk1, Svitlana A. Sichkar1, Iryna V. 

Khlystun1, Svitlana A. Shuliak1 & Valentina I. Avramenko // International Journal 

of Higher Education. – Vol. 8, No. 5; 2019. – pp. 84 – 94 

2. Number symbolism in the magic texts of Ukrainian charms / S. Shuliak,  S. 

Sovhira, N. Tsymbal // Opcion. –  Volume 35, Issue Special issue 19, 2019, pp. 

893-915. 

3. Verbalization of Main Spectral Colors in Texts of Ukrainian Charms / S. 

Shuliak, O. Bezliudnyi, V. Koval,  K. Masliuk // Journal of Educational and Social 

Research. – Vol 9, No 3, September 2019, pp. 62-69. 

 1стаття у закордонному виданні; 

1. Кучеренко І. Дискурс – функційна одиниця вербального 

спілкування. Текст. Язык. Человек. : сб. науч. тр. / УО МГПУ им. 

И.П. Шамякина ; редкол. С.Б.Кураш (отв. ред.) [и др.].  Мозырь : МГПУ им. 

И.П. Шамякина, 2019.  С. 16−20. 

 1 стаття у наукових виданнях України (категорія Б);  

1. Авраменко В. І., Пархета Л. П. Інноваційні прийоми роботи над 

художнім твором. / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник 

наукових праць. Вип.2(20)/МОН України, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини; [гол. ред. І. І. Демченко]. 

Умань : Візаві, 2019.  С. 6–13. 

4 статті у наукових виданнях України (категорія В);  

1. Авраменко В. І., Пархета Л. П. Інноваційні технології формування 

мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів. / Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи: збірник наукових праць  Вип. 2 / МОН України, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Умань : Візаві, 2019.  С. 6–14. 

2. Savchuk N. M., Khlystun I. V., Shuliak S. A. Rationaliti principles in 

teaching the native langvage at the 21st century higher education . Науковий 

вісник міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. 

Серія: філологія.  Одеса, 2019. Вип. 38. С. 61-65. 

3. Шуляк С.А. Ахроматичні кольороназви в текстах українських 

народних замовлянь. // Наукові записки.  Випуск 175.  Серія: Філологічні 

науки.  Кропивницький : Видавництво «КОД», 2019.  С. 554 – 558. 

4. Шуляк С.А. Семантика хроматичних кольороназв у текстах 

українських замовлянь. // Науковий вісник Чернівецького університету: 

збірник наукових праць. Вип. 812: Романо-слов’янський дискурс. Чернівці 

: Чернівецький нац. ун-т, 2019.  С. 95 – 100. 

 6 статей в інших виданнях України; 

 



1. Хлистун І. Текстові особливості прихованої політичної реклами 

(«джинси») у газетних текстах // Український інформаційний простір. – 

№3. К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2019.  С. 

157 – 170. 

2. Кучеренко І. Формування мовної особистості учня основної школи 

стилістичними засобами словотвору . Українська мова і література в 

школах України.  2019.  №  5. № C. 3−9. 

3. Січкар С.А., Денисюк І.А. Проблеми вивчення явища уподібнення 

приголосних звуків при підготовці до ЗНО // Теорія і практика підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : 

матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2019. Вип. 3. С. 85-90. 

4. Хлистун І. В., Кравчук О. М. Система повторення вивченого на 

уроках української мови для підвищення грамотності учнів у підготовці до 

ЗНО // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського 

науково-методичного семінару. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  Вип. 3.  С. 

97 – 103. 

5. Савчук Н. М. Асоціативна та метонімічна мотивація в лексиці 

українського закарпатського діалекту: семантико-когнітивний аспект // 

Філологічний часопис : збірник наукових праць.  Умань : Візаві, 2019.  

Вип. 1(13).  С. 104-110. 

6. Шуляк С.А.  Функціонування колоративної композитної лексики у 

мовотворчості Євгена Гуцала .// Теорія і практика підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: 

матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019.   Вип. 3.  С. 117‒122. 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

 1. Шуляк С.А. Словесна формула обміну в українських 

замовляльних текстах. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019.  

Вип. 46.  С. 502 – 504. 

 за кордоном 

 на всеукраїнських конференціях; 

1. Кучеренко І. Виховна мета уроку рідної мови – важливий орієнтир 

у формування мовної особистості учня-мовця // Образне слово Луганщини 

: матеріали ХVІІI Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (26 

квітня 2019 р., м. Старобільськ) до 80-річчя Луганської області /. – Вип. 18. 

– Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2019. – С. 

47−50. 

2. Кучеренко І. Формування методичної компетентності ‒ 

стратегічний орієнтир професійної підготовки студента-філолога / 



І. А. Кучеренко // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 11 

жовтня 2019 року / гол. ред. Г.І. Коберник. – Умань, УДПУ, 2019. – С. 

45−47. 

3. Кучеренко І. Підходи до навчання української мови – стратегічні 

орієнтири сучасної мовної освіти / І.Кучеренко // Тенденції сучасної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 7-8 жовтня 2019 

року. – Умань. – 2019. – С. 79-85. 

4. Кучеренко І. Формування професійної компетентності вчителя-

словесника нової формації – пріоритетне завдання вищої педагогічної 

освіти. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: 

традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; за 

заг. ред. Т.О. Яценко.  Київ : УОВЦ «Оріон», 2019.  С. 307‒314. 

 на регіональних конференціях; 

1. Січкар Світлана, Денисюк Ірина. Особливості індивідуального 

образотворення Тараса Шевченка // Літературне краєзнавство у системі 

національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини : 

матеріали Регіонального науково-методичного семінару, Умань, 27 

вересня 2019 р. / уклад. Н. І. Зарудняк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 85-

92. 

Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 

 

№ 

з/п 

Реєстраційний номер Назва твору 

1  2 

1 № 88415 Монографія 

«Мотиваційно звʼязані слова в українському художньому 

тексті кінця XX – поч. XXI ст. у лінгвостилістичному 

вимірі» 

2 Подано Інноваційні прийоми роботи над художнім твором 

3 Подано  Інноваційні технології формування мовленнєвої 

компетентності майбутніх педагогів 


