
Секція (0111U007550, Іншомовна філологія та лінгвометодика) 

ЗВІТ 

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

(2020 рік) 
 

1. Керівник НДР: Білецька Ірина Олександрівна 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0111U007550 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 01.2020–12.2020  

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 етапу (за наявності) (до 10 рядків). 

ІV етап, який охоплював період (січень 2019 р. – грудень 2019 р.), 

ознаменував суттєве розширення арсеналу дослідницьких об’єктів в галузях 

романо-германської філології та іншомовної лінгвометодики, що уможливило 

комплексне переосмислення евристичних векторів наукового пошуку в площині 

новітніх лінгвістичних та методичних тенденцій. За звітний етап було 

опубліковано: 2 статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних 

Index Copernicus (проф. Білецька І. О.); 2 статті в журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України (категорія Б) (доц. Безлюдний Р. О., 

Кришко А. Ю.); 45 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України. 

Суттєвою перевагою етапу стала переорієнтація публікаційної стратегії, яка 

знайшла відлуння у 6 навчальних посібниках, теоретичні положення яких були 

імплементовані в процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти ОС 

«бакалавр» та «магістр» факультету іноземних мов за освітньо-професійними 

програмами спеціальностей 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

та 035 Філологія. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на 

твори, серед яких: 2 навчальних посібники (проф. Білецька І. О., доц. Паладьєва 

А. Ф., доц. Вінг Т. О.). За звітний період було опубліковано 1 монографію за 

рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (проф. Білецька І. О., Свиридюк О. 

В., Шульга Н. В.).  

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

У галузі романо-германської філології було: 

вивчено: лінгвістичні механізми графічної фіксації усного мовлення в 

електронному спілкуванні (на матеріалі англійської та французької мов); 

лексичний вимір сучасного англомовного екологічного дискурсу; 

категоріальний та методологічний апарат лінгвокультурології як науки про 

взаємозв’язок мови і культури; термінологічну площину політології у системно-

функціональному аспекті; мову та культуру як основні категорії 

лінгвокультурної концептології; стилістичні особливості відтворення 

емотивності при перекладі художніх текстів; національні варіанти іспанської 

мови в країнах Латинської Америки; типологічні параметри синтаксичних 

конструкцій із пропущеним присудком у сучасній французькій мові; 

з’ясовано: на сучасному автентичному мовному матеріалі те, що 

англіцизми – загроза для існування німецької мови; особливості вербалізації 

кліматичних змін у сучасних англійських ЗМІ; композиційні особливості 

публічної політичної промови; лінгвістичні та екстралінгвістичні причини, які 

зумовлюють появу сучасних запозичень з англійської мови в німецьку; 

особливості утворення неологізмів у сучасній іспанській мові; ізоморфні та 

аломорфні риси, виявлені в процесі аналізу мовних одиниць-репрезентантів 

емоції гніву (на матеріалі французької та української мов);  



проаналізовано: концепт як лінгвокультурологічну категорію; еліптичні 

дієслівні конструкції сучасної французької мови у системно-функціональному 

аспекті; графічні різновиди репрезентації експресивності електронного 

мовлення англійської і французької мов у зіставному аспекті; 

мультикультуралізм як культурний та лінгвістичний феномен британського 

суспільства; фразеологізми з компонентами-зоонімами на позначення людських 

якостей як один із способів етнічної самоідентифікації; метонімію як спосіб 

творення номінативних лексичних одиниць з власними назвами у французькій 

мові. 

У світлі вищесказаного, ми можемо стверджувати, що у здійснених 

дослідженнях у царині романо-германської філології можуть бути виокремлені 

4 основних вектори: 

 дослідження лінгвістичних механізмів та категорій графічної 

фіксації мовлення в електронному спілкуванні в компаративній площині; 

 вербалізація концептного простору в сучасній лінгвістиці; 

 семантика та прагматика лексичних прошарків у цілісній мовній 

системі; 

 динаміка прояву новітніх тенденцій в стилістиці та 

перекладознавстві; 

 У галузі іншомовної лінгвометодики було: 

вивчено: підходи до трактування, концепції, мету та принципи 

полікультурної освіти в США; категорію «виховання» в педагогічному 

дискурсі; підходи до розгляду професіограми вчителя іноземних мов в аспекті 

акмеологічного підходу; нетрадиційні методи викладання іноземних мов та 

перспективи їхньої імплементації в освітній процес у процесі фахової 

підготовки вчителів іноземних мов; досвід французьких колежів до визначення 

середнього показника успішності учнів як засобу оцінювання знань; тенденції 

розвитку рефлексивного потенціалу особистості майбутнього вчителя 

іноземних мов; особливості становлення Міжнародного університету Шиллера; 

специфічні особливості оцінювання учнів у колежах Франції; 

з’ясовано: особливості імплементації позитивних рис досвіду Австрії в 

процесі викладання іноземних мов в університетах та педагогічних коледжах 

України: особливості використання платформи Moodle та онлайн додатка 

MyEnglishlab в процесі викладання іноземних мов; тенденції використання 

інноваційних технологій під час занять з іноземних мов; інноваційний вимір 

«Уроку серед природи» у контексті Нової української школи; роль активних та 

інтерактивних форм роботи на уроках іноземної мови; особливості застосування 

методу віртуальної екскурсії на заняттях з іспанської мови; дидактичні 

особливості англомовних навчальних довідників; 

проаналізовано: полікультурний підхід у формуванні педагогічної 

культури вчителя іноземної мови; педагогіка дії в аспекті порівняльного аналізу 

педагогічної творчості В. А. Лая та К. Д. Ушинського; нові підходи до 

впровадження знань про релігії у школах Франції в руслі європейських 

культурних традицій; взаємне читання як спосіб покращення мікроклімату на 

заняттях із німецької мови; особливості використання дистанційних платформ у 



вищій школі в умовах пандемії COVID‒19; проблему підготовки до професійної 

діяльності майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти; 

доцільність імплементації дисципліни вільного вибору «Образність 

англомовного пісенного дискурсу Адель очима модерного філолога-

дослідника» та її роль у формуванні лінгвістичного світогляду магістрів 

філології; інноваційний потенціал англомовної дисципліни «Дистанційне 

навчання у вимірах сьогодення: виклики та особливості успішної 

імплементації» у практиці підготовки магістрів освіти. 

Ми виокремили 4 основних вектори досліджень у царині іншомовної 

лінгвометодики: 

 застосування інтерактивних технологій на практичних та лекційних 

заняттях із теоретичних дисциплін іноземних мов та другої іноземної мови 

(німецької, французької, іспанської) із метою удосконалення якості фахової 

підготовки учителів іноземних мов для Нової української школи в контексті 

компетентнісного підходу; 

 механізми активізації пошукової та дослідницької діяльності 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів на 

заняттях із фахових дисциплін; 

 тенденції виваженого перенесення закордонного досвіду в царині 

іншомовної лінгвометодики на український освітній грунт;  

 виокремлення «рушійних сил» реформування української загальної 

середньої,  вищої освіти. 

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

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі 

порівняльних характеристик) (до 20 рядків). 

Результати проведених досліджень в галузях іншомовної лінгвометодики 

та романо-германської філології, спрямовані на пошук дієвих механізмів 

удосконалення та переформатування освітнього процесу в дистанційний формат 

на факультеті іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету  імені Павла Тичини, знаходять активне відображення на заняттях 

із фахових дисциплін в якості допоміжного матеріалу для розширення 

дослідницького кругозору майбутніх фахівців у галузі іншомовної освіти. 

Проілюструємо вищесказане прикладами: порівняльна характеристика мовних 

одиниць-репрезентантів емоції гніву (на матеріалі французької та української 

мов) та типологічні параметри синтаксичних конструкцій із пропущеним 

присудком у сучасній французькій мові («Практичний курс французької мови», 

ІІ курс, ОС «магістр»); опис особливостей імплементації нетрадиційних методів 

викладання іноземних мов в освітній процес у процесі фахової підготовки 

вчителів іноземних мов; досвід французьких колежів до визначення середнього 

показника успішності учнів як засіб оцінювання знань («Методика навчання 

другої іноземної мови у профільній школі», І курс, ОС «магістр»); 

мультикультуралізм як культурний та лінгвістичний феномен британського 

суспільства («Лексикологія», IV курс, ОС «бакалавр»; «Вибрані питання 

теоретичного курсу англійської мови», ІІ курс, ОС «магістр»); підготовка 

майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти до здійснення 



професійної діяльності («Методика навчання другої іноземної мови», ІІІ курс, 

ОС «бакалавр»); застосування методу віртуальної екскурсії на заняттях з 

іспанської мови («Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови 

(іспанської), ІІІ курс, ОС «бакалавр»); особливості вербалізації кліматичних 

змін у сучасних англійських ЗМІ («Вибрані питання теоретичного курсу 

англійської мови», ІІ курс, ОС «магістр»). 
 

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 1 100 

- Web of Science  1 1 100 

- Index Copernicus  6 8 100 

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:  
10 10 100 

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.)  

50 55 100 

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    6 5 83 

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   2 2 100 

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        
 

* 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)  

 



1. Білецька І.О. – завідувач кафедри, докт. пед. наук, професор 

2. Кирилюк М.А. – канд. філол. наук, доцент 

3. Паладьєва А.Ф. – канд. пед. наук, доцент 

4. Лаухіна І.С. –  канд. пед. наук, доцент 

5. Безлюдний Р.О. –  канд. пед. наук, доцент  

6. Авчіннікова Г.Д. – канд. пед. наук, доцент кафедри 

7. Веремюк Л.Л. – канд. пед. наук, доцент кафедри 

8. Мастилко Н.В. – канд. філол. наук, старший викладач 

9. Левчук О.А. – канд. філол. наук, старший викладач (внутрішнє 

сумісництво) 

10. Кришко А.Ю. – канд. пед. наук, старший викладач   

11. Литвиненко В.Ю. – старший викладач   

12. Казак Ю.Ю. – старший викладач 

13. Побережник О.В. – викладач 

14. Філіппович Т.М. – викладач 

15. Ставчук Н.В. – викладач    

16. Гурський І.Ю. – викладач     

17. Ян Генцян – викладач-стажист 

 

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

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

патенти; теми захищених дисертацій. 

 

Монографії: 

За звітний період за результатами досліджень науково-педагогічних 

працівників колективної монографії / розділу монографії не опубліковано. 

Прогнозований термін публікації колективної монографії – 2021 р. 

 

Навчальні посібники: 

1. Лекційний курс з лінгвокраїнознавства країн другої іноземної мови 

(німецької): навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов / 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: 

М. А. Кирилюк, Г. Д. Авчіннікова. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 136 с. 

2. Посібник з німецької мови для студентів закладів вищої освіти (німецька 

як друга іноземна) / уклад.: І. Б. Бойчевська, Л. Л. Веремюк. Умань, 2020. 100 с. 

3. Фонетика німецької мови: посіб. для студ. гуманітарних спец. закладів 

вищої пед. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичин; уклад.: Г. Д. Авчіннікова, Н. В. Ставчук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 124 

с. 

4. Le Françаis. Навчальний посібник з французької мови для студентів ЗВО / 

уклад. В. Ю. Литвиненко. Умань: Оміда, 2020. 161 с. 

5. Le Françаis. Початковий рівень. Навчальний посібник з французької мови 

/ уклад.: І. С. Лаухіна, В. Ю. Литвиненко, О. В. Побережник. Умань: Оміда, 

2020. 220 с. 

 



Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of 

Science): 

1. Yashchuk O. M., Yashchuk S. M., Kobernyk H. I., Kotlovyi S. A., Biletska I. 

O. Examining the formation of integrative readiness of pre-service teachers to work in 

inclusive classrooms in Ukraine. International Journal of Higher Education. 2020. No 

9 (5). P. 208–222. (Категорія А‚ Scopus) 

URL: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18504 

2. Bezliudna V. V., Shcherban I. Yu., Bezliudnyi R. O., Makarchuk V. V. 

European Experience of Training of Future Teachers of Foreign Languages: Findings 

and Prospects for Ukraine. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic 

of Kazakhstan. V. 4. Number 386. P. 225–234 (Web of Science)   

DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123 

 

Статті у фахових виданнях України: 

1. Авчіннікова Г. Д., Ставчук Н. В. Запозичення англійських термінів у 

німецьку мову. STUDIA LINGUISTICA: збірник наукових праць. К.: КНУ імені 

Тараса Шевченка. 2020. Вип. 16. С. 9–20.   

2. Білецька І. О., Коберник Г. І.‚ Коберник О. М. Категорія «виховання» в 

педагогічному дискурсі. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. 

Вип. 2 (22). С. 70–81. (Index Copernicus)  

3. Безлюдна В. В., Безлюдний Р. О. Іншомовна підготовка здобувачів вищої 

освіти в інформаційно-освітньому середовищі університету. Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 1 

(5). C. 5‒12. (Index Copernicus) 

4. Бойчевська І., Веремюк Л. Педагогіка дії: порівняльний аналіз 

педагогічної творчості В. А.  Лая та К. Д. Ушинського. Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип. 2 (4). С. 15–23. (Index Copernicus) 

5. Гурський І. Ю.‚ Казак Ю. Ю. Професіограма вчителя іноземних мов в 

аспекті акмеологічного підходу. Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 2. Ч. 2. С. 79–85. 

(Index Copernicus)   
6. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Порівняльна характеристика мовних 

одиниць-репрезентантів емоції гніву (на матеріалі французької та української 

мов). Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Херсон: 

ХДУ, 2020. Випуск LXXXII. C. 72–81.  (Index Copernicus)  

7. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Синтаксичні конструкції з пропущеним 

присудком у сучасній французькій мові. Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. 

Соціальні комунікації. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Том 31 (70). № 

2. Ч. 1. С. 164–169. (Index Copernicus)  

8. Свиридюк О., Веремюк Л. Використання платформи Moodle та онлайн 

додатка MyEnglishlab в процесі викладання іноземних мов. Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 

3. С. 132‒141. (Index Copernicus)   



9. Biletska I. O. Multiculturalism as a cultural and linguistic phenomenon of the 

British society. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету. Умань, 2020. Вип. 2. Ч. 2. С. 162–169. (Index Copernicus)   

10. Boichevska I., Veremiuk L. Dual education: application of Germany’s positive 

experience in Ukrainian reality. Порівняльно-педагогічні студії. Умань, 2020. №1 

(39). С. 4–13. 

 

Статті у закордонних виданнях: 

1. Авчіннікова Г. Д., Веремюк Л. Л. Англіцизми – загроза існуванню 

німецької мови. Modern engineering and innovative technologies. Німеччина, 

Карлсруе: Sergeieva&Co‚ 2020. Вип. 14. С. 58–65.      

2. Білецька І. О. Концепт як лінгвокультурологічна категорія. Innovative 

Development of Science and Education: Abstracts of I International Scientific and 

Practical Conference (Athens, March 29–31, 2020). Athens: ISGT Publishing House, 

2020. Р. 321–327. 

3. Бойчевская И. Б., Веремюк Л. Л. Взаимосвязь между изучением 

иностранного языка и профессиональной социализацией в высших учебных 

заведениях Германии. Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания: материалы ІII Междунар. науч.-практ. конф. 

(Минск, 26–27 марта 2020 г.). Минск: БГУ, 2020. С. 169–175. 

4. Лаухіна І., Паладьєва А., Литвиненко В. Нові підходи до впровадження 

знань про релігії у школах Франції в руслі європейських культурних традицій. 

European Humanities Studies: State and Society. 2020. Issue 3 (1). P. 69–82. (Index 

Copernicus)  
5. Лаухіна І. С., Самко В. О. Еліптичні дієслівні конструкції сучасної 

французької мови. Modern science: problems and innovations: аbstracts of II 

International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, May 3–5, 

2020). Stockholm, Sweden: SSPG Publish, 2020. Р. 732–744. 

6. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Графічні різновиди репрезентації 

експресивності електронного мовлення англійської і французької мов. Modern 

science: problems and innovations: abstracts of II International Scientific and 

Practical Conference (Stockholm, Sweden, May 3–5, 2020). Stockholm, Sweden: 

SSPG Publish. 2020. P. 726–732. 

7. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Графічна фіксація усного мовлення в 

електронному спілкуванні (на матеріалі англійської та французької мов). The 

world of science and innovation: abstracts of II International Scientific and Practical 

Conference (London, United Kingdom, September 16–18, 2020). London, United 

Kingdom: Cognum Publishing House. 2020. P. 406–415. 

8. Boichevska I., Veremiuk L. Successful foreign language teaching – an 

overview of different approaches. International Forum: Problems and Scientific 

Solutions: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference 

(Melbourne, Australia‚ January 16–18, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO 

Publishing House, 2020. Р. 88–94. 

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях: 



- за кордоном: 

1. Авчіннікова Г. Д., Ставчук Н. В. Становлення Міжнародного університету 

Шиллера. Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в 

умовах інтеграції: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (Лейпциг, 25 жовтня 2019 

р.). Лейпциг. 2019. С. 79–81. (Публікація не була включена до звіту за 2019 р.)  

2. Гурський І. Ю. «Образність англомовного пісенного дискурсу Адель 

очима модерного філолога-дослідника»: роль дисципліни вільного вибору у 

формуванні лінгвістичного світогляду магістрів філології. Actual trends of 

modern scientific research: abstracts of V International Scientific and Practical 

Conference (Munich, Germany, November 8–10, 2020). Munich: MDPC Publishing, 

2020. P. 252–255. 

3. Гурський І. Ю., Казак Ю. Ю. Професіограма вчителя іноземних мов НУШ 

в епоху трансформаційних викликів сьогодення. The world of science and 

innovation: abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (London, 

United Kingdom, November 11–13, 2020). London, United Kingdom: Cognum 

Publishing House, 2020. P. 344–347. 

4. Гурський І. Ю. Інноваційний потенціал англомовної дисципліни 

«Дистанційне навчання у вимірах сьогодення: виклики та особливості успішної 

імплементації» у практиці підготовки магістрів освіти. Modalități  conceptuale  

de  dezvoltare  a  științei  moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu 

materiale conferinței științifice și practice internaționale (Bucureşti, România‚ 20 

noiembrie 2020). Bucureşti, România: Platforma europeană a științei‚ 2020. Volumul 

3. P. 39–40.      

- в межах України: 

1. Авчіннікова Г. Д. Взаємне читання як спосіб покращення мікроклімату на 

заняттях. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: 

матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Умань, 10 квітня 2020 р.). 

Умань: Візаві, 2020. С. 7–9. 

2. Авчіннікова Г. Д. Вербалізація кліматичних змін у сучасних англійських 

ЗМІ. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та 

дидактичний аспекти: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Кам’янець-

Подільський, 19–20 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський, 2020. С. 8–10.   

3. Авчіннікова Г. Д. Лексичний вимір сучасного англомовного екологічного 

дискурсу. Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 27–28 листопада 2020 р.). Одеса, 2020. С. 5–

9.   

4. Безлюдний Р. О. Сучасні технології підготовки педагога в освітньо-

інформаційному середовищі. Іноземна мова у професійній підготовці 

спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (Кропивницький, 20 лютого 2020 р.). Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 103–105. 

5. Безлюдна В. В. Безлюдний Р. О. Викладання іноземних мов в 

університетах та педагогічних коледжах: досвід Австрії. Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта 2020: матеріали ІV Міжнар. наук.-



практ. конф. (Київ, 28 травня 2020 р.). Київ; Біла Церква: Авторитет, 2020. С. 

313–316. 

6. Безлюдний Р. О., Макарчук В. В. Організація дистанційного навчання 

студентів немовних спеціальностей у педагогічних ЗВО. Сучасні технології 

розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали ІІІ міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань, 2020. С. 11–13. 

7. Білецька І. О. Концепт як носій культурної пам’яті народу. Іноземна мова 

у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кропивницький, 20 

лютого 2020 р.). Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 13–16. 

8. Білецька І. О. Лінгвокультурологія як наука про взаємозв’язок мови і 

культури. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: 

матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (Умань, 10 квітня 2020 р.). Умань: 

«Візаві», 2020. С. 36–38. 

9. Білецька І. О. Терміни політології як система. Актуальні проблеми 

прикладної лінгвістики: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (Умань, 

5-6 травня 2020 р.). Умань, 2020. URL: 

https://prlingv.at.ua/publ/statti_2017/bilecka_irina_oleksandrivna_termini_politologiji

_jak_sistema/4-1-0-78.  

10. Білецька І. О. Мова і культура як основні категорії лінгвокультурної 

концептології. Проблеми лінгвістики і методики викладання мов у контексті 

входження України у європейський простір: матеріали І міжн. Інтернет-конф. 

(Умань, 09 квітня 2020 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 13–

20. 

11. Білецька І. О. Полікультурна освіта в США: трактування, концепції, мета 

та принципи. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: 
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