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Звіт про діяльність кафедри ТПП французької мови ФЛ 

за 2014 р. 

Протягом звітного періоду на кафедрі проводилася робота за різними напрямами діяльності. 

 

Навчально-методична та навчально-організаційна робота. 

Згідно розділу 3 плану роботи кафедри ТПП фр. мови за звітній період були виконані такі 

види навчально-методичної роботи: 

1. Перероблення навчальних, робочих навчальних програм, описів, положення про РСО 1-

5 курсів; 

2. Оновлення екзаменаційного матеріалу; 

3. Створення та оновлення дидактичного матеріалу; 

4. Розроблення навчальних, робочих навчальних програм, описів, положення про РСО 

(заочне відділення ФЛ); 

5. Розроблення навчальних, робочих навчальних програм, описів, положення про РСО для 

студентів технічних факультетів (заочне відділення); 

6. Підготовка матеріалів зі спецкурсів; 

7. Розробка матеріалу для ректорського контролю; 

8. Науково-методичний семінар “Формування перекладацької компетентності студентів 

факультету лінгвістики. Шляхи підвищення ефективності”; 

9. Переробка Переробка всіх навчальних програм, робочих програм кредитних модулів 

згідно з новими вимогами (відповідно до метод. рекомендацій від 2014 р.) та РСО (Затверджено на 

засіданні МР 18.06.14 протокол №11; 

10. Перероблення МКР, ДКР, ККЗ ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст”, Магістр; 

11. Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських та практичних 

занять; 

12. Участь у роботі навчально-методичних конференцій; 

13. Перероблення завдань для вступу на 5 курс; 

14. Створення бібліографічного опису наукових тез та статей ФЛ; 

15. Звіт про виконання плану роботи кафедри за всіма напрямами діяльності. 

16. Проведення засідань кафедри; 

17. Складання та розподіл навантаження викладачів кафедри; 

18. Складання розкладу занять на кафедрі; 

19. Контроль за виконанням пед. навантаження; 

20. Підготовка звітів кафедри про виконану роботу; 

21. Взаємовідвідування занять; 

22. Оновлення та поповнення науково-методичної літератури; 

23. Участь у роботі методичних рад факультету; 

24. Організація науково-методичних семінарів на кафедрі; 

25. Робота у приймальній комісії; 

26. Участь у засіданнях вченої ради факультету. 

 

Кожного року проводиться набір студентів на каф. ТПП фр. мови як за контрактною так і за 

бюджетною формами фінансування. Загальна кількість студентів кафедри складає: 

Рік 2014 р. 

Кількість студентів каф. ТПП фр. мови весняний семестр 62 

Кількість студентів каф. ТПП фр. мови осінній семестр 57 

Конкурс по спеціальності в 2014 році склав 3 осіб на 1 місце. Загальна кількість студентів, 

що навчаються на каф. ТПП фр. мови складає 11% контингенту факультету лінгвістики. 

Щодо якісного складу науково-педагогічних кадрів, то протягом звітного періоду загальна 

кількість викладачів складала: 

 2013/2014 н. р. 2014/2015 н. р. 

Загальна кількість 16 14 

Професорів 1 1 

Доцентів 7 6 
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Канд. філол. н. - - 

Ст. викладачів 5 4 

Викладачів 3 3 

 

Педагогічне навантаження по категоріях викладачів за 2013/2014 навч. рік.: 

викладач посада  

Полюк І.С. Доцент, зав. кафедри 604,6 

Космацька Н.В. доцент, к. філол. н.  642,7 

Куликова В. Г. доцент, к. філол. н. 640,3 

Пархоменко О.М. доцент, к. філол. н. 560,0 

Снєжик О.П. доцент, к. філол. н. 666,5 

Федорова Л. О. доцент 77,0 

Бондар Л.В. ст. викл. 603,0 

Буць Ж.В. ст. викл. 603,0 

Ібрагімова С.В. ст. викл. 640,7 

Іващенко О. Г. ст. викл. 779,5 

Школяр Л.В. ст. викл. 426,1 

Шумченко Т.І. ст. викл. 666,2 

Кривенець І.В. викл. 750,8 

Дегтярьова Є.О. викл. 294,7 

Цимбал І.В. викл. 694,1 

Разом  9003,7 

 

Кожного року студенти 3, 4, 5 курсів каф. ТПП фр. мови проходять виробничу практику. 

Загалом ця практика проходить на різних типах підприємств, але й кафедра надає місця для 

проходження практики. 

Випускники нашої кафедри влаштовуються на роботу за спеціальністю, так в 2014 році було 

влаштовано на роботу 100% випускників. 

Студенти кафедри ТПП французької мови мають такий рівень успішності при складанні 

сесій у 2014  році: 

Зимова сесія – 63 студентів склало сесію вчасно та в повному обсязі; 3 студ. – на “відмінно”; 

45 – на “добре”, 15 – на змішані оцінки; 0 – тільки на задовільно; за результатами сесії було 

відраховано 0 студентів. 

Літня сесія - 60 студентів склало сесію вчасно та в повному обсязі; 13 студ. – на “відмінно”; 

39 – на “добре”, 9 – на змішані оцінки; 0 – тільки на задовільно; за результатами сесії було 

відраховано 1 студента.  

 

Навчально-виховна робота, робота у гуртожитках. 

Контингент студентів за звітний період за формами навчання складав: 

Весняний семестр 

Форма фінансування 2014 р. 

Бюджет 53 

Контракт 9 

разом 62 

Осінній семестр 

Форма фінансування 2014 р. 

Бюджет 51 

Контракт 6 

разом 57 

 

 

По курсах у весняний семестр: 
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Форма 

фінансування 
ЛФ-31 ЛФ-21 ЛФ-11 ЛФ-01 ЛФ-31с ЛФ-31м 

Бюджет 8 10 10 15 5 5 

Контракт 3 0 1 5 0 0 

разом 11 10 11 20 5 5 

По курсах у осінній семестр: 

Форма 

фінансування 
ЛФ-41 ЛФ-31 ЛФ-21 ЛФ-11 ЛФ-41с ЛФ-41м 

Бюджет 8 8 10 10 8 7 

Контракт 2 3 0 1 0 0 

разом 10 11 10 11 8 7 

 

Кафедра ТПП французької мови випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів. У 2014 році: 

бакалаврів – 20 (в тому числі з відзнакою – 4), спеціалістів - 5 (в тому числі з відзнакою – 2), 

магістрів – 3 (в тому числі з відзнакою – 1). 

За період зимової та літньої сесій було відраховано у 2014 році: 

 ЛФ-31 ЛФ-21 ЛФ-11 ЛФ-01 ЛФ-31с ЛФ-31м Разом 

зимова - - - - - - - 

літня - - 2 - 1 - 1 

Кількість відрахованих студентів за зимову сесію 2014 р. складає 0% відносно контингенту, 

за літню сесію – 0,61%. 

Іногороднім студентам кафедри ТПП фр. мови надаються місця у гуртожитку, у 2014 році 

кількість поселених у гуртожитках складала: група ЛФ-41 – 3 студенти; ЛФ-31 – 6 студентів; ЛФ-

21 – 7 студентів, група ЛФ-11 – 5 студентів, ЛФ-01 – 10 студентів, група ЛФ-31с – 3 студенти, 

група ЛФ-31м – 2 студенти, що загалом складає 36 студентів кафедри. 

Студенти нашої кафедри за результатами сесій одержують стипендії:  

У групі ЛФ-31 –11 студентів, з них 8 студентів отримують стипендію (73%); 

У групі ЛФ-21 – 10 студент, з них 10 студентів отримують стипендію (100%); 

У групі ЛФ-11 – 11 студентів, з них 10 студентів отримують стипендію(82%); 

У групі ЛФ-01 – 20 студентів, з них 14 студентів отримують стипендію(70%);  

У групі ЛФ-31с – 5 студентів, з них 5 студентів отримують стипендію (90%); 

У групі ЛФ-31м – 5 студентів, з них 5 студенти отримують стипендію (100%); 

 

Культурно-масова, спортивна робота серед студентів. 

 Участь у виховній роботі в студ. колективі, виконання обов’язків кураторів навчальних груп 

 Проведення екскурсій студентів з метою підвищення їх культурного рівня. Відвідування 

театрів, музеїв та виставок (зокрема, виставок, що проходять у Французькому культурному 

центрі) 

 Проведення занять, присвячених знаменним датам країн, мова яких вивчається 

 Виховання у студентів національної свідомості 

 Проведення екскурсій для студентів 1-5 курсів до бібліотеки Французького культурного 

центру, ознайомлення з навчально-методичною літературою та найновішими досягненнями в 

галузі вивчення іноземних мов 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ  ЗА 2014 р. 

 

 № Науково-педагогічні кадри Кількість 

1.1 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників  всього 13 

                                                            з них:     докторів наук 1 

                                                                          кандидатів  наук 6 

1.2 Чисельність штатних  працівників, які виконуюють НДДКР       всього  

                                            виконуюють держбюджетну тематику  

                                            виконуюють госпдоговірну тематику  

                                                           з них:     докторів наук  

                                                                         кандидатів  наук  

1.3 Чисельність сумісників та осіб, які працюють за договорами     всього 1 

                                                           з них:     докторів наук  

                                                                         кандидатів  наук  

1.4 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють в 

експертних радах ВАК України  

  Кількість іноземних науково-педагогічнихпрацівників  

 

Основні напрямки наукової діяльності кафедри за звітній період: 

1. Підготовка та проведення 17 квітня 2014 р. І міжнародної науково-практичної 

конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсвний, 

перекладознавчий та методичний аспекти».                          

2. Участь викладачів кафедри у міжнародних конференціяч в Україні та за її межами. 

3. Публікація наукових праць у фахових виданнях в Україні та в зарубіжних наукових 

виданнях.  

4. Підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських 

конференціях та олімпіадах. 

5. Організація та проведення  науково-практичних заходів на факультеті лінгвістики : 

конференцій, семінарів та олімпіад. 

6. Впровадження результатів наукової роботи в  навчальний процес, зокрема, розробка 

нових курсів та навчально-методичних матеріалів (доц. Космацька Н.В.).   

7. Видання монографій за результатами дисертаційних досліджень (доц.Буць Ж.В.). 

 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним 

процесом.  

Кафедрою проводиться підготовка магістрів за спеціальністю 8.030507 «Переклад». 

Протягом звітного періоду було підготовлено 5 магістрів, 3 спеціалістів, 20  бакалаврів. 

Підготовка аспірантів здійснюється за двома спеціальностями: 

10.02.04 – філологія: германські мови 

13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови 

 

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук 

Кількість докторантів  

Кількість аспірантів 6 

закінчили аспірантуру з підготовленою до захисту дисертацією  

Кількість захищених кандидатських дисертацій   

Кількість захищених докторських дисертацій   

Кількість випускників докторантури, аспірантури, магістратури  

 

За звітний період викладачами факультету захищено … кандидатських дисертацій. 

В аспірантурі НТУУ «КПІ» навчається 5 осіб, загальна кількість аспірантів та здобувачів 

кафедри інших установ складає 2 особи. 
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Фахівці кафедри є науковими керівниками і виступають опонентами на захистах 

дисертаційних досліджень. Так, професор Калита А.А. є науковим консультантом докторанта 

Тараненко Л.І. та здійснює керівництво: 

здобувачами:    Щипачова Д.  

аспірантами:  Колісник М. – 3-й рік навчання;  

                          Марченко В.В. – 2-й рік навчання 

                          Міхненко О. – відпустка по догляду за дитиною.  

 

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом  

У межах виконання науково-дослідної кафедральної теми здійснено підготовку курсів:  

1. Методологія лінгвістичних та перекладознавчих досліджень, ОКР «магістр» (Калита А.А.); 

2) Когнітивний та емоційно-прагматичний аспекти мовлення, ОКР «магістр» (Калита А.А.); 

3) Особливості перекладу науково-технічної літератури з рідної мови на іноземну, ОКР 

«магістр» (Калита А.А.); 

4) Вступ до наукових досліджень, ОКР «Бакалавр»  3 курс (Калита А.А.); 

5) Зіставна фонетика двох мов, 2курс, ОКР «Бакалавр» (Калита А.А.); 

6) «Практичний курс перекладу «Технічні науки», ОКР «Бакалавр», 3 курс (доцент Буць 

Ж.В).  

Результати досліджень з проблематики кафедральної теми використовуються при розробці 

науково-методичних матеріалів : Практикум з мовної комунікації (французька мова): навчальний 

посібник / Н.В. Космацька // – К. : Логос, 2014. – 198 с., для студентів ОКР «спеціаліст» та 

«магістр» факультету лінгвістики кафедри тпп французької мови.  

     Протягом року викладачі кафедри відвідували семінари й майстер-класи, що проводилися 

представниками французьких видавництв методичної літератури з французької мови Сlé 

International, Hachette, Didier,за участю спеціалістів Французького Інституту в Україні при 

посольстві Франції в Україні.    

 

1.3 Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених  

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри залучали студентів факультету лінгвістики  до 

науково-дослідної роботи (написання курсових і дипломних робіт), а також до участі в науково-

практичних конференціях та в олімпіадах з різних галузей знань.  

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР   

всього (з оплатою та без оплати)  

з них:    з оплатою із загального фонду бюджету  (д/б)  

з оплатою із спеціального фонду (г/д)  

за грантами  

Кількість студентів які брали участь у виконанні НДДКР при захищенні  

                                                                                   магістерських робіт  

                                                                                   дипломних робіт спеціаліста  

                                                                                   дипломних робіт бакалаврів  

Кількість студентів-учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів студентських НДР 

 

з них: -  переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

-  переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього  

                                                            в тому числі  на міжнародних олімпіадах  

Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів, усього  40 

                                                                                       з них самостійно 34 

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України  

Кількість студентів, які одержують інші стипендії, премії, гранти  
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Діяльність гуртків ФЛ 

№ 

з/п 

Назва гуртка, 

кафедра 
Короткий опис діяльності Керівники 

Кількість залучених 

студентів, курс навчання 

1     

 

Участь студентів у науково-практичних семінарах та конференціях 

Протягом звітного періоду студенти ФЛ та інших факультетів НТУУ «КПІ» були залучені до 

участі в наукових-практичних заходах організованих факультетом лінгвістики й різними 

організаціями. Всього кафедрою було організовано 3 студентські конференції, а також 3семінари 

та 1 конкурс. 

Всього студентами було опубліковано 40 статей та доповідей, з них 34 – самостійно.   

Студенти ФЛ та технічних спеціальностей протягом 2014 р. брали участь у таких науково-

практичних заходах:  

№ 

з/п 

Назва заходу,  

дата проведення 
Назва доповіді ПІБ студента 

1. 

І Міжнародна науково-практична 

конференція: Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, 

когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний 

аспекти.   17 квітня 2014 р., КПІ 

Особливості відтворення в 

українському перекладі 

синтаксичних особливостей 

французьких текстів з метрології. 

Булгакова С.М. 

(Бондар Л.В.) 

 

2 

І Міжнародна науково-практична 

конференція: Мови професійної 

комунікації:….. 17 квітня 2014 р., КПІ 

Український політичний дискурс як 

контекст вербалізації концепту 

ВЛАДА 

Прус О.О.  

(Буць Ж.В.) 

3 

І Міжнародна науково-практична 

конференція: Мови професійної 

комунікації:….. 17 квітня 2014 р., КПІ 

Procédés de formation des termes de la 

poterie. 

Станішевська 

Д.Р. 

(Космацька Н.В.) 

4 

І Міжнародна науково-практична 

конференція: Мови професійної 

комунікації:….. 17 квітня 2014 р., КПІ 

Особливості термінотворення 

французької банківської лексики. 

Ткаченко Т.Б. 

(Куликова В.Г. ) 

5 

І Міжнародна науково-практична 

конференція: Мови професійної 

комунікації:….. 17 квітня 2014 р., КПІ 

Функціонування концепту “EAU” у 

сучасному французькому науково-

популярному дискурсі середовищі. 

Ретівих В.К. 

(Полюк І.С.) 

6 І Міжнародна науково-практична 

конференція: Мови професійної 

комунікації:….. 17 квітня 2014 р., КПІ 

Gastronomie moléculaire» як новий 

концепт гастрономічного дискурсу: 

перекладацький аспект. 

Савицька І.В. 

(Снєжик О.П.) 

7 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку науки і техніки в умовах 

глобалізації». Центр науково-

практичних студій, Київ  

25 лютого 2014 р. 

Traduire ou adapter le texte 

publicitaire? 

Сорочинська 

А.В. 

8 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Гуманітарні та 

суспільні науки в епоху глобалізації». 

ЦНПС, Київ 

07 лютого 2014 р. 

Засоби перекладу франкомовних 

рекламних текстів українською 

мовою. 

Сорочинська 

А.В. 

9 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Гуманітарні та 

суспільні науки в епоху глобалізації». 

ЦНПС, Київ 

07 лютого 2014 р. 

Переклад словосполучень у 

франкомовних текстах науково-

технічного стилю українською 

мовою 

Сорочинська 

К..В. 

10 Міжнародна науково-практична Явище сепаратизації у франкомовних Сорочинська 
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конференція «Гуманітарні та 

суспільні науки в епоху глобалізації». 

ЦНПС, Київ 

25.02.14 

науково-технічних текстах К..В. 

11 

Міжнародна науково-практична 

конференція "Науковий форум: 

актуальні питання гуманітарних й 

суспільних наук", ЦНПС, Київ, 

23.05.2014  

Синтаксична інтерференція в 

перекладі українських науково-

технічних текстів французькою 

мовою 

Сорочинська 

К..В. 

12 

VIII Міжнародна науково-практична 

конференція "Міжкультурна 

комунікація: мова-культура-

особистість". 

(м. Острог, Національний університет 

„Острозька академія”, 

 03-04 квітня 2014 р. 

Концепт EAU  у сучасній 

французькій термінології 

Ретівих В.К. 

(Снєжик О.П.) 

13 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

Les empunts dans la langue fracaise  Биченко О. П. 

14 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

Les périphrases dans le discours 

scientifique et populaire 
Бут І. М. 

15 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

Représentation de réalité/irréalité dans 

le discours moderne français de 

vulgarisation scientifique (dans les 

publications de La Recherche)" 

Кузубова К. 

16 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

Рarticularités pragmatique des 

instructions techniques en français et en 

ukrainien 

Литвякова Я. 

17 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

 Particularités de la traduction des 

ergonimes» 

Литвин Я. 

 

18 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

La formation de la terminologie 

française 
Полонська Т.М. 

19. 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

La traduction des termes et des 

abréviations dans le domaine de la 

psychologie» 

Черновол А. 

20 

XII International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, КПІ, 8 квітня 2014 

Diathèse comme l'un des composants de 

la structure formelle de la proposition 

française 

Спасенко А. 

21 

X міжнародна науково-практична 

конференція «Дні науки – 

2014»Прага, 27.12.2013-05.01.2014. 

Речення як основна комунікативна та 

структурна синтаксична одиниця (на 

матеріалі французьких науково-

технічних текстів) 

Юдіна Г.П. 

22 

VII міжнародна студенська науково-

практична конференція "Людина як 

суб'єкт міжнародної комунікації: 

сучасні тенденції у філології, 

перекладі та навчанні іноземних мов», 

КПІ, 15 травня 2014 

Translation of manual as a special kind 

of technical document 
Петрова Т.О. 

23 
Х межнародная научно-практическая 

конференция "Научный прогресс на 

Mode d'emploi pour les 

electromenagers en tant que texte 
Петрова Т.О. 
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рубеже тысячелетий" 

http://www.rusnauka.com/16_NPRT_20

14/Philologia/ 27 мая-5 июня 2014, 

Прага, Чехія  

injonctif 

24 

Х международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы современных 

наук - 2014" 

http://www.rusnauka.com/16_NPRT_20

14/Philologia/7-15 июня 2014, 

Пшемишль, Польща  

Особливості перекладу інструкцій до 

побутових  
Петрова Т.О. 

25 

10 міжнародна науково-практична 

конференція "Наука и 

образование »"Филологические 

заметки"27.12.2013-05.01.2014, Прага 

Прагматичний аспект вживання 

безособового звороту буття у 

сучасному французькому науково-

популярному дискурсі приладів 

Кузубова К. 

26 

10 международная научно-

практическая конференция "Научная 

мысль информационного века-2014" 

18 том "Филологические науки" 07-15 

марта 2014 Пшемисль, Польша  

Особливості медичної термінології 

(на матеріалі французьких медичних 

інструкцій) 

Кузубова К. 

27 

Міжнародна Онлайн-конференція 

«Спецпроект: анализ научных 

исследований»  

24-25квітня  2014 

http://confcontact.com/ 

Способи термінотворення у галузі 

кіновиробництва 
Кравченко Н.О. 

28 

Міжнародна Онлайн-конференція 

«Спецпроект: анализ научных 

исследований»  

24-25квітня  2014 

http://confcontact.com/ 

Метадискурсивні модифікатори 

категоричності у французькому 

науковому дмскурсі 

Руденко Я.І. 

29 

Міжнародна науково-практична 

конференція студентів «Феномен 

Тараса Шевченка в контексті 

розвитку української культури» 

Київ, 2014 

Ми довго в морі пропадали…(Т. 

Шевченко – учасник Аральської 

описової експедиції) 

Косар Ю. 

30 

Международная конференция «Наука 

и общество: продуктивные пути 

реакции на современные вызовы» 

Донецьк, 18 січня 2014 

Особенности перевода терминов  

 
Бердичевська В. 

31 

VII міжнародна студентська науково-

практична конференція «Людина як 

суб’єкт міжкультурної комунікації: 

сучасні тенденції у філології, 

перекладі та навчанні іноземних мов», 

Київ, 15 травня 2014 

Семантичні особливості 

номінативного речення 
Бердичевська В. 

32 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука будущего: 

вопросы и гипотезы», Горлівка, 20-21 

березня 2014 

Фонетична адаптація англомовних 

запозичень у французькій мові 
Ковальчук М. 

33 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Історія НТУУ «КПІ» Макогон А. 

34 V Міжнародна студентська  науково- Відомі випускники КПІ Карпенко Н. 

http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2014/Philologia/
http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2014/Philologia/
http://confcontact.com/
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практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

35 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Видатні вчені: С.П.Корольов Васянович А. 

36 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Видатні вчені: В.Платон  Чайкіна М. 

37 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Перший ректор КПІ Кудрявцева С. 

38 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

КПІ в повоєнний період  Козаченко В. 

39 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Міжнародна співпраця НТУУ «КПІ» Рудзевич А. 

40 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Програми міжнародного обміну 

НТУУ «КПІ» 
Гелун Ю. 

41 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Бібліотека КПІ Давиденко Ю. 

42 

V Міжнародна студентська  науково-

практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, 

КПІ 

Чому я обрала професію перекладача 

технічної літератури 
Лісовська А. 

43 

Всеукраїнська заочна студентська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної 

іноземної філології»  

(Рівне, РДГУ, 22 квітня 2014 р.)  

Концепт ВЛАДА у сучасному 

французькому та українському 

газетному дискурсі. 

Прус О.О.  

 

44 

Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція з міжнародною 

участю «Наука України: перспективи 

та потенціал», Одеса, 21-22 лютого 

2014 

Морфологічна адаптація 

англомовних номінативних 

запозичень у французькій мові  

 

Ковальчук М. 

45 

ІІ Всеукраїнська заочна студентська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної 

іноземної філології», Рівне, 22 квітня 

2014 

) Семантика синього кольору у складі 

французьких фразеологічних 

одиниць 

Плахотнюк А. 

46 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

Засоби вираження портретної 

характеристики героїв роману Гі де 

Мопассана "Життя".  

Антонюк В. 
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досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

47 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

Семантико-граматичні аспекти 

лексеми "Життя" (на матеріалі 

роману Гі де Мопассана "Життя") 

Булавінова В. 

49 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

Персонажне мовлення у романі Гі де 

Мопассана "Життя" (на прикладі 

головного героя віконта де Ламара) 

Кобзев В. 

50 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

Вигук як елемент емоційного стану 

персонажу (на матеріалі роману Гі де 

Мопассана "Життя") Доповідач:  

 

Миколаєнко В. 

51 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

Особливості функціонування 

неологізмів у французькій пресі  

 

 

Лебідь Л. 

52 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.0414 

Специфіка вживання абревіацій у 

французькій пресі.  
Лупар Я. 

53 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

Прагматичні характеристики назв 

статей французького 

публіцистичного дискурсу 

Доповідач:  

Молокова А. 

54 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

Запозичення та їх прагматична 

специфіка у текстах статей 

французької преси. Доповідач:  

Панченко Є. 

55 

Студентська науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку лінгвопрагматичних 

досліджень публіцистичного та 

художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп 

фм, 30.04.14 

Прагматичні особливості 

безособових речень у текстах 

французької сучасної преси 

Доповідач:  

Чумерін Я. 

56 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

Роль запозичень у збагаченні 

словникового складу французької 

мови (на матеріалі науково-

Дума Т. 
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французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

популярних текстів   

57 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Семантичні особливості 

функціонування мережних 

неологізмів французької мови  

Косар Ю. 

58 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Лексико-семантичні особливості 

номінацій природних явищ у 

науково-популярному дискурсі Лящевський С. 

59 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Засоби вираження зв’язності в 

юридичних текстах 

 

Наумець А. 

60 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Структурно-семантичні особливості 

французьких неологізмів на 

позначення кольорів  Плахотнюк А. 

61 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Компоненти зовнішньої структури 

речення французької мови  
Спасенко А. 

62. 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Лінгвопрагматичні особливості 

французьких номінативних речень 
Бердичевська В. 

63 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Лінгвопрагматичні особливості 

функціонування метафор у 

французькому недійному дискурсі  

Житарь Г. 

64 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Прагматичні особливості вживання 

англо-американських запозичень у 

сучасному французькому 

маркетинговому дискурсі 

 

Ковальчук М. 

65 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Вербальні засоби актуалізації 

емоційних станів у французькому 

публіцистичному дискурсі 

Підліснюк О. 

66 

І студентська науково-практична 

конференція «Перспективні шляхи 

лінгвістичних досліджень 

французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 

28.05.14 

Порівняння як засіб мовленнєвої 

експресії у сучасній французькій 

мові 

Тюляндіна О. 

67 
ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

Concept de la traduction scientifique et 

technique comme acte de 

 

Лящевський С. 
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лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

communication interlinguistique. Sa 

différance d'autres types de médiation 

linguistique. 

68 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Sujet de la traduction technique et son 

rôle dans le système des sciences 

linguistiques. 
Косар Ю. 

69 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Théorie des équivalents de la traduction Бердичевська В. 

70 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Aspects grammaticaux de la traduction 

technoscientifique. 

 

Ковальчук М. 

71 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Abréviations dans la traduction des 

textes techniques et scientifiques. 
Житарь Г. 

72 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Aspects lexicaux dans la traduction 

technoscientifique. 

 
Плахотнюк Н.  

73 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Internationalismes et pseudo 

internationalismes dans le discours 

scientifique. 

 

Наумець Н. 

74 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Modèles essentielles de la traduction 

technique et scientifique. 
Спасенко А. 

75 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Types de transformations dans la 

traduction: concrétisation et 

généralisation des notions. 

 

Дума Т. 

76 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Particularités syntaxiques dans la 

traduction technoscientifiques. 

 

Підліснюк О. 

77 

ІІІ студентський науково-практичний 

семінар «Французька мова та 

лінгвістичні розмаїття», КПІ, каф.тпп 

фм, 27.12.13 

Aspects stylistiques de la traduction 

scientifique et technique. 

 

Тюляндіна О.  

78 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical », 01.04.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Barbarismеs  

 
Кваша Т. 

79 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical » 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

  Emprunts  

 
Биченко О 

80 
Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

Jargons et argot  

 

Виговська І., 

Дроздова А., 
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stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Кравченко Н. 

81 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Le langage familier / populaire et les 

vulgarisms  

 

Полонська Т., 

Бут І. 

82 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Les dialectes du français  

 

Литвин Я., 

Кузубова К. 

83 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Termes, professionnalismеs, calques  

 

Кравцова Д., 

Юдіна А 

84 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Neologismes  

 
Волик В. 

85 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Occasionalismes  

 
Петрова Т. 

86 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Synonymes et antonymes  

 
Черновол А. 

87 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 

01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

Les phraseologismes  

 
Костюк З. 

88 

Науково-практичний семінар 

студентів 4 курсу « Ressources de la 

stylistique au niveau lexical» 01.04.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Synonymie  

 

 

Руденко Я. 

89 

Науково-практичний семінар: Мови 

професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Засоби відтворення в українському 

перекладі граматичних особливостей 

франкомовного наукового дискурсу 

(на матеріалі текстів з метрології). 

Булгакова С.М. 

90 

Науково-практичний семінар: Мови 

професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Французька терміносистема у галузі 

гончарного виробництва: 

становлення та особливості 

перекладу. 

Станішевська 

Д.Р. 

 

91 

Науково-практичний семінар: Мови 

професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Вербалізація концепту ВЛАДА у 

сучасному французькому та 

українському газетному дискурсі.  

Прус О.О. 

92 Науково-практичний семінар: Мови Концепт “EAU” в різних Ретівих В.К. 
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професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

дискурсивних жанрах: 

перекладознавчий аспект.   

 

93 

Науково-практичний семінар: Мови 

професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Синтаксична інтерференція у 

перекладацькій практиці (на 

матеріалі перекладів українських 

науково-технічних текстів 

французькою мовою). 

Сорочинська 

К.В. 

 

94 

Науково-практичний семінар: Мови 

професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Етикетні риторично-дискурсивні 

стратегії французького науково-

академічного дискурсу: 

перекладацький аспект. 

 

Рябчун В.О. 

 

95 

Науково-практичний семінар: Мови 

професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Відтворення лінгвокультурного 

концепту “Le patrimoine 

gastronomique français”  в 

українському перекладі. 

Савицька І.В. 

96 

Науково-практичний семінар: Мови 

професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти. 10.06.14, 

каф.тппфм, КПІ 

Лексико-граматичні і прагматичні 

особливості перекладу рекламних 

текстів в галузі високих технологій  

(на матеріалі французької та 

української мов). 

Сорочинська 

А.В. 

 Всього залучено студентів 96 

 

Організація та проведення олімпіад 

Викладачами кафедри тпп французької мови було організовано та проведено ряд заходів із 

залученням студентів. 

№ 

з/п 
Назва олімпіади,  

дата проведення, організатори 

Кількість 

учасників від 

НТУУ «КПІ» 

Кількість 

переможців по 

турам 

1. Олімпіада з правопису (конкурс на 

кращий диктант). 15.11.2014 р. 

11  

2. ІІ Всеукраїнської студентської олімпіади 

з французької мови (Переклад). 13-14 

квітня 2014 р. 

ун. Т.Г. Шевченка 

1  

 

Всього залучено студентів 12  

Всього переможців І 

туру – 1  

Всього переможців 

ІІ туру 

 

Мета олімпіади: вдосконалення навичок орфографічного письма у французькій мові 

студентами 1 курсу кафедри ТППФМ.  

Олімпіада проводилася як конкурс на кращий диктант в 1 тур.   

 

Підготовка студентів до участі в конкурсах 
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№ 

з/п 

Назва конкурсу/проекту,  

дата проведення, організатори 

Кількість учасників від 

НТУУ «КПІ», курс 

1. Всеукраїнський конкурс перекладу "Художнє слово в 

світовій культурі - 2013" 11 грудня 2013 р.  

Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля.  

Філологічний факультет. Кафедра теорії і практики 

перекладу германських і романських мов. 

1 

2. Перший етап V Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. 

Шевченка.  

9 жовтня 2014 року 

Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 

НТУУ “КПІ” 

4 

Всього залучено студентів: 5 

Студентка 4 курсу Черновол А. отримала 2 місце у номінації "Переклад прозового твору з 

української мови на французьку мову" 

Студенти І курсу кафедри ТПП французької мови Гелун Ю., Лісовська А., Макогон А., 

Рудзевич А.-М. взяли участь в першому турі літературного конкурсу. Конкурс складався з 

наступних етапів: 1. написання твору про літературну творчість письменників, нагороджених 

Шевченківською премією; 2. граматичне завдання за твором; 3. визначення назви твору Т.Г. 

Шевченка за уривком. Студентка Гелун Юлія отримала третє місце. 

 

2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними 

напрямами  

2.1. Робота за пріоритетними напрямами  

1. Проведення наукових розвідок у галузі філології, перекладознавства та методики 

викладання іноземних мов. 

2. Підготовка та проведення 17 квітня 2014 р. І міжнародної науково-практичної 

конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсвний, 

перекладознавчий та методичний аспекти» (координатор доц.Пархоменко О.М.).                         

3. Участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях в Україні та за її межами. 

4. Публікація наукових праць у фахових виданнях в Україні та в зарубіжних наукових 

виданнях.  

5. Підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських 

конференціях та олімпіадах. 

6. Організація та проведення  науково-практичних заходів на факультеті лінгвістики : 

конференцій, семінарів та олімпіад. 

7. Впровадження результатів наукової роботи в  навчальний процес, зокрема, розробка 

нових курсів та навчально-методичних матеріалів (проф.. Калита А.А.; доц..Буць Ж.В.; доц. 

Космацька Н.В.).   

8. Видання монографій за результатами дисертаційних досліджень (доц.Буць Ж.В.). 

9. Рецензування підручників, посібників, методичних рекомендацій. 

Рецензування статей - 5    (Калита А.А.)  

Рецензування навчальних посібників -  4 (Калита А.А.).  

10.  Редагування навчальних посібників, збірників наукових праць, збірників тез 

конференцій (Полюк І.С., Калита А.А., Пархоменко О.М., Снєжик О.П., Бондар Л.В., Куликова 

В.В.). 

11. Опонування -  2 (Калита А.А.). 

12.  Відгуки на автореферати дисертацій – 11 (Калита А.А.). 

 

2.2. Ініціативна робота.  

У межах кафедральної теми здійснюється  робота наукової школи, очолюваної д. філол. наук, 

проф. Калитою А.А. Основу наукового доробку очільника школи складають біля 150 праць 
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експериментального, теоретичного, методологічного та науково-методичного рівнів. Узагальнення 

накопичених у них спостережень трансформовано у фундаментальних монографіях «Фонетичні 

засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлення» та «Актуалізація емоційно-

прагматичного потенціалу висловлення». Вона є автором теоретичного принципу збереження 

емоційно-прагматичного потенціалу висловлення. На його основі вперше здійснено комплексне 

багаторівневе моделювання та експериментальне підтвердження існування певного синархічного 

простору взаємодії емоційно-прагматичних факторів мовлення. У колі її наукових здобутків 

особливе місце посідає нова концепція стохастичної енергетично-інформаційної взаємодії сфер 

свідомості, підсвідомого та позасвідомого у процесі породження усного мовлення. 

Результати науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і докторантів кафедри, які 

здійснюють свої дослідження у рамках цієї школи, виходять за межі класичної фонетики. Це 

дослідження комунікативних, структурних, когнітивних та енергетичних особливостей 

просодичної організації емоційного мовлення (Калита А.А., Янчева Т.В., Іванова С.В.), текстів 

різних жанрів (Тараненко Л.І., Мохненко О.П., Щепачова Д., Гуменюк І.В.), просодичні маркери 

мовлення різних психологічних типів мовців (Андрущенко І.), вираження емоцій та емоційних 

станів (Калита А.А., Красовська І.В., Федорів Я.Р., Янчева Т.В.), лінгвокогнітивних особливостей 

англійського мовлення українців (Калита А.А., Валігура О.Р., Шнуровська Л.В.), соціофонетична 

специфіка англомовного мовлення українців (Шнуровська Л.В.), особливості діалектного 

мовлення у Великій Британії (Колісник М.П.) та інтонація мовлення й музики (Калита А.А., 

Марченко В.В.). За тематикою школи захищено вісім кандидатських та дві докторські дисертації. 

Крім того, за цією тематикою науковцями школи опубліковані монографії, статті, посібники, 

методичні рекомендації, готуються до захисту кандидатські та докторські дисертації. Результати 

досліджень, здійснюваних у межах школи, апробовуються на різного рівня конференціях: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних, у тому числі закордонних 

(Австрія, Голландія, Естонія, Кіпр, Канада, Польща, Республіка Казахстан, Російська Федерація та 

ін.)  

 

3. Інноваційна діяльність 

 Розробка тестових завдань для визначення рівня сформованості стратегічної 

компетентності студентів технічних спеціальностей з метою подальшого розвитку навичок та 

вмінь застосування навчальних стратегій як передумови ефективного оволодіння ними 

іншомовною професійно спрямованою мовленнєвою діяльністю. (доц.Бондар Л.В.). 

 Розробка навчально-методичних комплексів (НП, РПКМ, РСО, МВ) для студентів І-IV 

курсів з дисципліни “Друга іноземна мова (практичний курс)” за інноваційними інтерактивними 

методиками викладання французької мови французьких видавництв Connexions 1, 2, 3 Édito, Écho 

B2 та впровадження в навчальний процес (розробники Пархоменко О.М., Снєжик О.П., 

Дегтярьова Є.О., Цимбал І.В., Кривенець І.В., Шумченко Т.І.). 

  Використання викладачами кафедри ТППФМ інноваційних методів, що стимулюють 

когнітивну активність студентів, їх самостійність та креативність на лекційних та семінарських 

заняттях: інформаційно-рецептивні, репродуктивні та проблемно-пошукові методи навчання, 

застосовуючи такі прийоми як: розповідь-пояснення, евристична бесіда, активізація уваги та 

мислення шляхом застосування когнітивних та мнемічних стратегій, спрямованих на 

взаємопов’язане формування мовної, мовленнєвої, стратегічної, соціолінгвістичної 

компетентностей суб’єктів навчання 

 

4. Міжнародне наукове співробітництво 

1. Співпраця з відділом посольства  Франції в Україні  «Співробітництво у мовній та 

освітній сфері», метою якого є підтримка розвитку та модернізації викладання  французької мови 

в Україні відповідно до реформи системи освіти, яку проводить Міністерство освіти і науки 

України.  

2. Зустріч викладачів кафедри ТППФМ з Мішелем Пезерілем, представником 

французького університету м.Леман – партнера НТУУ «КПІ» з питань освітнього і наукового 

співробітництва студентів і викладачів кафедри, підготовки студентів кафедри та їхній участі у 

програмі «Подвійний диплом».  
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3. Щорічне проведення науково-методичних семінарів кафедри «Нові наукові розвідки з 

проблем лінгвістики та методики викладання французької мови у технічному університеті» за 

участю спеціалістів Французького Інституту в Україні при посольстві Франції та представників 

французьких видавництв методичної літератури з французької мови Сlé International, Hachette, 

Didier.; 

4. Організація і проведення І міжнародної науково-практичної конференції “Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти” за участі представників зарубіжних країн: Франції, Англіїї, США, Росії, 

Казахстану, Алжиру, Пакістану. 

5. Стажування доц. Космацької Н.В. і викл. Кривенець І.В. у «Літньому університеті», 

організованому Французьким Посольством, Університетами Лотарингії (Франція) та 

Чернівецьким Національним Університетом ім. Ю. Федьковича у м. Чернівці. Тематика 

стажування: “Formation pédagogique en FLE”. Термін проведення: 07-11 червня 2014. 

 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та 

галузевими академіями наук України.  

 

6. Публікації 

Опубліковано                 монографій       всього одиниць / арк. 1  /2,1 

з них відповідно до вимог МОН                  всього одиниць / арк. 1  /2,1 

з них, за кордоном                                      всього одиниць / арк. 0 

Опубліковано                підручників                                                 всього одиниць / 

арк 0 

з них,  з грифом МОН                                 всього одиниць / арк. 0 

Опубліковано                навчальних посібників                        всього одиниць / арк. 1 /12,3 

з них, з грифом МОН                                  всього одиниць / арк. 1/12,3 

інші (брошури, ДСТУ, довідники, словники, тощо) всього одиниць / арк. / 

  

Кількість публікацій (статей) у  наукових виданнях :                всього    (одиниць) 16 

( арк.) 2,5 

з них                   у фахових виданнях України                                 всього    

(одиниць) 12 

( арк.) 2,2 

з них                   у зарубіжних виданнях                                           всього   

(одиниць) 4 

( арк.) 0,29 

з них           у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus та ін), всього од. 0 

обліково-видавничих аркушів   

Електронні сертифіковані видання,                                               всього   (одиниць)   

( арк.)   

Кількість публікацій (доповідей) у  наукових виданнях :             всього  (одиниць) 50  

( арк.) 6 

 

Монографії, підручники та навчальні посібники 

 

№ Автор(и) 
Бібліографічний опис  

(за формою 23 ВАК)  

Вид 

публікації 

Кількість 

сторінок 

Кіл-сть 

д/а 

1.  

В.С. Данилич, О.М. 

Кагановська, Л.В. 

Сидельникова, 

Романські студії початку ХХІ 

століття: когнітивна поетика, 

історіографія, синтаксис. Вип. 2.: 

монографія 

 

 

367 
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Ж.В. Буць та інш. Колективна монографія / В.С. 

Данилич, О.М. Кагановська, Л.В. 

Сидельникова, Ж.В. Буць та інш. – К.: 

Вид. центр КНЛУ, 2014. – 367 с. 

 

2,1 

 

6.1 .  Наукове видання підрозділу.  

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 

Серія: Філологія. Педагогіка» Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації КВ№19940-9740ПР від 17.05.2013р. Вісник виходить 2 рази на рік за графіком без 

затримок. 

 Розроблено сайт журналу http://journal.fl.kpi.ua/, де виставлено повнотекстові матеріали в 

форматах .pdf за поточний період. 

Спільно з факультетом соціології і права видається «Вісник Національного технічного 

університету України» «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка 

(Серія КВ №5589; Постанова ВАК України №1-05/6 від 12 червня 2002 р.). 

Розроблено сайт конференції http://lcp-conf.fl.kpi.ua «Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсвний, перекладознавчий та методичний аспекти», де 

виставлено детальну інформацію щодо проведення щорічної міжнародної конференції, яку 

організує та проводить кафедра (розробник доц.Пархоменко О.М.). 

 

7. Наукові конференції, семінари, виставки. 

Кількість проведених наукових семінарів і конференцій,всього 19 

з них: всеукраїнських 3 

міжнародних, всього  16 

з них міжнародних за межами України 8 

 

7.1 Конференції:  

Про належний рівень виконаної наукової роботи викладачів кафедри за 2014 рік свідчить 

їхня участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях. Так, викладачі 

виступили з доповідями на 19 міжнародних конференціях і семінарах.  

Крім того, відповідно до плану науково-практичних заходів було проведено такі заходи.  

1. ІІІ студентський науково-практичний семінар «Французька мова та лінгвістичні 

розмаїття», КПІ, каф.тпп фм, 27.12.13 

2. Студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

лінгвопрагматичних досліджень публіцистичного та художнього дискурсів», КПІ, каф.тпп фм, 

30.04.14. 

3. І студентська науково-практична конференція «Перспективні шляхи лінгвістичних 

досліджень французької мови», КПІ, каф.тпп фм, 28.05.14 

4. V Міжнародна студентська  науково-практична конференція   

“Alma Mater – НТУУ«КПІ»”, 8.10.14, КПІ 

5. Науково-практичний семінар студентів 4 курсу « Ressources de la stylistique au niveau 

lexical», 01.04.14, каф.тппфм, КПІ 

6. Науково-практичний семінар: Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, 

когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. 10.06.14, каф.тппфм, КПІ 

 

Викладачі кафедри брали участь у наукових семінарах та науково-методичних заходах 

факультету: 

 

№з/п 
Назва конференції, 

семінару 

Місце і дата 

проведення 

Установа 

організатор 

Статус 

конференції, 

семінару 

Країни-

учасники 

1 Мови професійної 

комунікації: 

м. Київ, НТУУ 

“КПІ”, 17 квітня 

НТУУ “КПІ” Міжнародна Росія 

Казахстан 

http://journal.fl.kpi.ua/
http://lcp-conf.fl.kpi.ua/


 20 

лінгвокультурний, 

когнітивно-

дискурсивний, 

перекладознавчий та 

методичний аспекти 

2014 р. Франція 

Англія 

США 

Пакістан 

2 Сучасні підходи та 

інноваційні тенденції у 

викладанні іноземних 

мов 

м. Київ, НТУУ 

“КПІ”, 13–14 

березня, 2014 р. 

НТУУ "КПІ" Міжнародна  

3 Формула 

компетентності 

перекладача 

м. Київ, НТУУ 

“КПІ”, 26 березня, 

2014 р. 

НТУУ "КПІ" Міжнародна  

4 Взаємодія одиниць 

мови і мовлення: 

комунікативно-

когнітивний, 

соціокультурний, 

перекладознавчий і 

методичний аспекти 

м. Київ, НТУУ 

“КПІ”,28 березня 

2014 р. 

НТУУ "КПІ" Міжнародна  

 

На базі кафедри 17 квітня 2014 р. була проведена І міжнародна науково-практична 

конференція « Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсвний, 

перекладознавчий та методичний аспекти». Всього у конференції взяло участь 149  учасників, з 

них 12 -  представники з 7 країн:  Росія – 6, Казахстан – 1, Франція – 1, Англія – 1, США – 1, 

Алжир – 1, Пакістан – 1.  На конференції було зроблено 63 доповіді. 

7.2. Виставки. 

 

8. Наукові досягнення.  

Відзначення державними, академічними, закордонними преміями,  дипломами, іншими 

нагородами. (обов’язково ПІБ-не скорочувати, посада, вчене звання, нагорода, за що отримана). 

Одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ, тощо. 

 

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності. 

З метою оптимізації координації наукової діяльності факультета лінгвістики, кафедра 

виступає з пропозицією підготовки та проведення міжнародних конференцій  спільними 

зусиллями усіх кафедр факультету, а не окремими кафедрами.  

 

Молоді вчені підрозділу (до 35 років): 

Чисельність, усього   

                               з них: - доктори наук   

                                        - кандидати наук   

                                        - аспіранти/докторанти 4 

                                        - без ступеня, не включаючи аспірантів 1  

Кількість молодих науковців, що отримували премії, з них: 

гранти Президента України   

премії Верховної Ради України   

стипендії Кабінету Міністрів України    

премії Кабінету Міністрів України    

 

10. Матеріальна база підрозділу. 

За звітній період нового наукового обладнання на кафедру не надходило. 
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ПУБЛІКАЦІЇ НПП КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ  

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ  

ЗА 2014 Р. 

 

СТАТТІ у фахових виданнях 

№ 
Автор(и) 

Бібліографічний опис  

(за формою 23 ВАК) 
Вид 

публікації 

Кількість 

сторінок 

1 Дегтярьова Є.О. Французький мінімалістичний роман кінця ХХ – 

початку ХХІ століть у руслі досліджень 

когнітивної поетики / Є.О. Дегтярьова // Наукові 

записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні 

науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2014. – С. 149-151. 

 

Стаття  3 

 

 

 

2 Ібрагімова С.В. Функціональний аналіз спеціалізованої мови / 

С.В. Ібрагімова // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія 

"Лінгвістика": зб. наук. праць. – Вип. ХХ. – 

Херсон : ХДУ, 2014. – С. 28-33. 

 

Стаття 

5 

3 Ібрагімова С.В. Загальні підходи до вивчення наукового 

дискурсу та особливостей спеціалізованої мови 

у підготовці перекладачів науково-технічного 

перекладу / С.В. Ібрагімова // Наукові записки. 

Серія Філологічна. - Вип. 37. - Острог. - 2014. - 

С. 116-119. 

 

Стаття 

4 

4 Калита А.А. Психоэнергетика пауз звучащей речи / А.А. 

Калита // Наукові записки. – Вип. 127. – Серія: 

Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: 

РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 24-34.  

 

Стаття 
11 

5 Калита А.А.  К вопросу влияния социо и психотипа 

говорящего на его коммуникативные и 

интонационные возможности / А.А. Калита // 

Тези доповідей XII наукової конференції з 

міжнародною участю “Каразінські читання: 

людина. мова. комунікація” (7 лютого 2014 р., 

Харків). – Х.: ХНУ ім. В.Н Каразіна, 2014. – С. 141-

142. 

 

Стаття 

2 

6 Калита А.А. Оценка эмоционально-прагматического 

потенциала речевой паузы / А.А. Калита // 

Вісник Харківського національного університету 

ім. В.Н.Каразіна. – № : 1071. Серія «Романо-

германська філологія. Методика викладання 

іноземних мов». Вип. 75. –  Харків, 2014. 

 

Стаття 

у друці 

7 Калита А.А. 

 

Критерий оценки паузального перепада 

эмоционально-прагматического потенциала 

смежных речевых отрезков / А.А. Калита // 

«Языки и этнокультуры Европы». – Глазов: 

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени 

В.Г. Короленко», 2014 

 

Стаття 

у друці 

8 Калита А.А. 

Тараненко Л.І. 

Teaching L2 English Pronunciation to Ukrainian 

Students / А.А. Каlitа // English Today. – 

Cambridge: Cambridge University Press. – 2014. 

 

Стаття у друці 

9 Калита А.А. Phonetic Studies from Energetic Approach 

Perspective / А.А. Каlitа // Linguistics Beyond And 

Стаття 
у друці 
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Within. – Lublin, Poland, 2014 

10 Космацька Н.В. Особливості представлення інформації на 

паперових носіях / Н.В. Космацька // Науковий 

вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Філологічні 

науки : Мовознавство. – 2014. – № 4. – С. 93–98 

 

Стаття 

6 

11 Куликова В.Г. Французькі назви рослин: культурологічний та 

перекладацький аспекти. Подано до друку до 

наукового збірника «Актуальні проблеми 

прикладної лінгвістики» Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

 

Стаття друк у 

жовтні 

2014р  

12 Куликова В.Г. Способи номінації французьких фітонімів: 

культурологічний аспект / В.Г. Куликова // 

Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: 

Видавництво Національного університету 

«Острозька академія». – Вип. 48.– 2014. – С. 

287-289. 

 

Стаття 

3 

13 Куликова В.Г. Переклад французьких фітонімів: 

культурологічний аспект / В.Г. Куликова // 

Наукові записки. Серія: Філологічні науки 

(мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 

В.Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С.182-187 

 

Стаття 

6 

14 Снєжик О.П. Концепт EAU  у сучасній французькій 

термінології / О.П. Снєжик, В.К. Ретівих // 

Наукові записки Національного університету 

“Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. 

наук. праць]. Острог: Видавництво 

Національного університету “Острозька 

академія”. –Вип. 43. – 2014. – С. 276-278. 

 

Стаття 

3 

15 Школяр Л.В. Політика Міністерства спорту, молоді, 

асоціативного життя та народної освіти Франції 

/ Л.В. Школяр // Матеріали Х Міжнародної 

науково-практичної конференції «Перспективи 

світової науки», 07 - 15 червня 2014 р. -  Sp. z 

o.o. “Nauka I studia”, (Przemysl , Польша). 2014. 

– С. 88-94 

 

Стаття 

7 

16 Школяр Л.В. Соціально-педагогічна робота у Франції: 

історичний екскурс / Л.В. Школяр // Теоретико-

методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: 

Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – 480 с. – С. 

422-431. 

 

Стаття 

10  
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1 Бондар Л.В. Навчання аргументації студентів технічних 

спеціальностей у процесі оволодіння ними 

франкомовним говорінням / Л.В. Бондар // 

Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної 

конференції: Сучасні підходи та інноваційні 

тенденції у викладанні іноземних мов, 13–14 

березня, 2014 р. – К.: НТУУ "КПІ", 2014. – С. 

13– 16. 

 

тези 

4 

2 Бондар Л.В. Антропоцентричний підхід до викладання 

іноземної мови у вищій школі / Л.В. Бондар // 

Матеріали V Міжнародної науково-методичної 

конференції: Формула компетентності 

перекладача, 26 березня, 2014 р. – К.: НТУУ 

"КПІ", 2014. – С. 49– 53. 

 

тези 

5 

3 Бондар Л.В. Особливості відтворення в українському 

перекладі синтаксичних особливостей 

французьких текстів з метрології / Л.В. Бондар 

// Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції: Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти, 17 

квітня, 2014 р. – К.: Кафедра, 2014. – С. 156–157 

(співавтор Булгакова С.М.) 

 

тези 

2 

4 Бондар Л.В. Шляхи реалізації гуманістичного підходу у 

процесі навчання французької мови 

професійного спрямування студентів технічних  

спеціальностей / Л.В. Бондар // Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції: 

Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти, 17 

квітня, 2014 р. – К.: Кафедра, 2014. – С. 187–

189. 

 

тези 

3 

5 Бондар Л.В. Формування творчої особистості майбутнього 

фахівця технічної галузі у процесі навчання 

іноземної мови професійного спілкування / Л.В. 

 

тези 3 
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Бондар // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції: Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний та національний 

виміри змін, 4–5 березня, 2014 р. – Т.2. – Суми: 

Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 

20–22. 

6 Буць Ж.В. ЖІНОЧНІСТЬ як появ гендерного аспекту у 

концептуальному просторі французької 

реалістичної прози / Ж.В. Буць // Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції 

“Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: 

Кафедра, – 2014. – С. 33-35 

 

тези 

3 

7 Буць Ж.В. Український політичний дискурс як контекст 

вербалізації концепту ВЛАДА / Ж.В. Буць // 

Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції “Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: 

Кафедра, – 2014. – С. 101-102 (співавтор Прус 

О.О.) 

 

тези 

2 

8 Дегтярьова Є.О. Французька мінімалістична проза кінця ХХ – 

початку ХХІ століть у ракурсі когнітивних 

досліджень / Є.О. Дегтярьова // Матеріали 

Міжнародна науково-практичної 

конференції«Україна і світ: діалог мов та 

культур», 19 березня 2014 р. – К.:, КНЛУ, 2014. 

– С. 81-83. 

 

тези 

3 

9 Дегтярьова Є.О. Écriture minimaliste / Є.О. Дегтярьова // 

Матеріали V Міжнародної науково-методичної 

конференції «Формула компетентності 

перекладача», 26 березня 2014 р.  – К.: НТУУ 

“КПІ”, 2014. – С. 88-89. 

 

тези 

2 

10 Дегтярьова Є.О. Analyse des romans minimalistes à lʼaide de la 

poésie cognitive / Є.О. Дегтярьова // Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Взаємодія одиниць мови і мовлення: 

комунікативно-когнітивний, соціокультурний, 

перекладознавчий і методичний аспекти», 28 

березня 2014 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 

57-59. 

 

тези 

3 

11 Дегтярьова Є.О. Analyse de discours littéraire / Є.О. Дегтярьова // 

Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти», 17 

квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра, 

2014.– С. 41. 

 

тези 

1 

12 Ібрагімова С.В. Аналіз термінології спеціалізованої мови / С.В. 

Ібрагімова // Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти: 

матеріали І міжнар. наук.-практ.конфер. (Київ, 

тези 

3 
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17 квіт. 2014 р.) – Київ, 2014. – С. 110-112. 

13 Ібрагімова С.В. Аналіз полісемії слова "термінологія" у 

тлумачних словниках сучасної французької 

мови / С.В. Ібрагімова // Формула 

компетентності перекладача: 

матеріалиVміжнар. наук.- метод. конфер. (Київ, 

НТУУ КПІ; 26.03.2014) – Київ, 2014 . – С. 113-

115. 

 

тези 

3 

14 Іващенко О.Г. Робота над помилками в процесі вивчення 

іноземної мови / О.Г. Іващенко // Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції: 

Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти, 17 

квітня, 2014 р. – К.: Кафедра, 2014. – С. 208-210 

 

тези 

3 

15 Іващенко О.Г. Проблемне навчання - це актуально / 

О.Г. Іващенко // V Міжнародна науково-

методична конренція Формула компетентності 

перекладача (Київ, НТУУ КПІ 26.03.2014) – К. : 

НТУУ “КПІ”. – С.71-72 

 

тези 

2 

16 Калита А.А. 

Тараненко Л.І. 

Моделювання генезису фольклорних творів / 

А.А. Калита // Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції «Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, 

когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти» (17.04.2014, НТУУ 

«КПІ»). – К.: Кафедра. – 2014. – С. 48-49. 

(співавтор Тараненко Л.І.) 

 

тези 

2 

17 Калита А.А. Енергетична теорія мовлення: становлення 

енергетичного підходу / А.А. Калита // 

Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти» 

(17.04.2014, НТУУ «КПІ»). – К.: Кафедра. – 

2014. – С. 7-10 

 

тези 

4 

18 Калита А.А Энергетическая природа пауз звучащей речи / 

А.А. Калита // Матеріали Міжнародної наукової 

конференції «Мова – література – мистецтво: 

когнітивно-семіотичний інтерфейс» / КНЛУ, 

Київ, 25-27 вересня 2014 р. – К.: Вид. центр 

КНЛУ. – 2014. – С. 61. 

 

тези 

1 

19 Калита А.А К вопросу влияния социо и психотипа 

говорящего на его коммуникативные и 

интонационные возможности / А.А. Калита // 

Тези доповідей XII наукової конференції з 

міжнародною участю “Каразінські читання: 

людина. мова. комунікація” 7 лютого 2014 р., 

Харків). – Х.: ХНУ ім. В.Н Каразіна, 2014. – 

С. 141-142 

 

тези 

2 

20 Космацька Н.В. Union du mot et de l’image dans un texte / Н.В. 

Космацька // Формула компетентності 

перекладача: Матеріали V Міжнародної 

науково-методичної конференції. – 26 березня 

 

тези 
2 
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2014 р. – К. : НТУУ “КПІ”. – С. 148–149 

21 Космацька Н.В. Procédés de formation des termes de la poterie / 

Н.В. Космацька // Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти : Матеріали І 

Міжнарнародна наук.-практ. конф., 17 квітня 

2014 року НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. − 

С. 119–120. (у співавторстві, D. Stanichevska) 

 

тези 

2 

22 Кривенець І.В. Особливості англомовних лексичних 

запозичень у французькому економічному 

дискурсі / І.В. Кривенець // Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти : Матеріали І Міжнар. 

наук.-практ. конф., 17 квітня 2014 року НТУУ 

“КПІ”. – К. : Кафедра. − С. 123-124 

 

тези 

2 

23 Кривенець І.В. Caractéristiques des emprunts anglais dans la 

langue française / І.В. Кривенець // 

V Міжнародна науково-методична конференція 

Формула компетентності перекладача (НТУУ 

КПІ, 26.03.2014) – К. : НТУУ “КПІ”. – С. 112-

113 

 

тези 

2 

24 Кривенець І.В. Використання мультимедіа-технологій у 

навчанні / І.В. Кривенець // VIIІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Сучасні 

тенденції викладання іноземних мов у вищій 

школі: інформаційно-комунікаційні технології 

навчання” 23.01.2014 – К. : НТУУ “КПІ”. – С. 

56-58 

 

тези 

3 

25 Куликова В.Г. Особливості термінотворення французької 

банківської лексики / В.Г. Куликова // Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, 

когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти : Матеріали І Міжнар. 

наук.-практ. конф., 17 квітня 2014 року НТУУ 

“КПІ”. – К. : Кафедра. − С. 125-126. (співавтор 

Ткаченко Т.Б.) 

 

тези 

2 

26 Пархоменко 

О.М. 

Номінаціїї запахів у дискурсі ольфактивного 

маркетингу: лінгвокультурний та 

перекладацький аспекти / О.М. Пархоменко // 

Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти : 

Матеріали І Міжнарнародна наук.-практ. конф., 

17 квітня 2014 року НТУУ “КПІ”. – К. : 

Кафедра. − С. 170-172 

 

тези 

3 

27 Полюк І.С. Роль аудіювання у навчанні говоріння студентів 

немовних спеціальностей / І.С. Полюк // ІХ 

Міжнародна науково-практична конференція 

Сучасні підходи та інноваційні тенденції у 

викладанні іноземних мов (НТУУ КПІ, 

13.03.2014) – К. : НТУУ “КПІ”. – С. 114-117 

 

тези 

4 

28 Полюк І.С. Принципи навчання ділової французької мови /  2 
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І.С. Полюк // V Міжнародна науково-методична 

конференція Формула компетентності 

перекладача (НТУУ КПІ, 26.03.2014) – К. : 

НТУУ “КПІ”. – С. 43-44 

тези 

 

 

29 Полюк І.С. Функціонування концепту “EAU” у сучасному 

французькому науково-популярному дискурсі 

середовищі / І.С. Полюк // Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти : Матеріали І Міжнар. 

наук.-практ. конф., 17 квітня 2014 року НТУУ 

“КПІ”. – К. : Кафедра. − С. 139-140 (співавтор 

Ретівих В.К.) 

 

тези 

2 

30 Полюк І.С. Галузевий дискурс у сучасному 

комунікативному середовищі / І.С. Полюк // 

Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти: 

Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 17 

квітня 2014 року НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. − 

С. 75-76 

 

тези 

2 

31 Снєжик О.П. Les innovations linguistiques du discours français 

de la mode: matrices internes de la création / 

О.П. Снєжик // Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти : 

Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 17 

квітня 2014 року НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. − 

С. 147-149 

 

тези 

3 

32 Снєжик О.П. «Gastronomie moléculaire» як новий концепт 

гастрономічного дискурсу: перекладацький 

аспект / О.П. Снєжик // Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти : Матеріали І Міжнар. 

наук.-практ. конф., 17 квітня 2014 року НТУУ 

“КПІ”. – К. : Кафедра. − С. 174-176 (співавтор 

Савицька І.В.) 

 

тези 

3 

33 Цимбал І.В. Опрацювання іншомовних наукових текстів як 

важливий елемент професійної підготовки 

студентів технічних спеціальностей / 

І.В. Цимбал // Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти: 

матеріали І міжнар. наук.-практ.конфер. (Київ, 

17 квіт. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 224-246. 

 

тези 

3 

34 Цимбал І.В. Врахування індивідуальних психологічних 

особливостей у процесі фахової підготовки 

студентів / І.В. Цимбал // Інноваційні технології 

у контексті іншомовної підготовки фахівця: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф.(Полтава, 1 

квіт. 2014 р.). – Полтава, 2014. – С. 105-107. 

 

тези 

2 

35 Школяр Л.В. Анімаційна робота як основа соціально-

педагогічної роботи з дитячими громадськими  

 

тези 
6 
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об’єднаннями у Франції / Л.В. Школяр // 

Матеріали Звітної наукової конференції, 10 

квітня 2014 р. -  К., 2014. – С. 67-72.  

36 Школяр Л.В. Педагогічна анімація як основа соціально-

педагогічної роботи з дитячими громадськими  

об’єднаннями у Франції / Л.В. Школяр // 

Матеріали звітної наукової конференції 

Інституту проблем виховання НАПН України за 

2013 рік, -  Івано-Франківськ, 2014. – С. 320-

323. 

 

тези 

4 

37 Школяр Л.В. Державна підтримка діяльності дитячих 

громадських  об’єднань у Франції / 

Л.В. Школяр // Матеріали міжнародної науково-

практичної  конференції Соціально-педагогічна 

парадигма виховання: сутність та шляхи 

реалізації: Тези доповідей. -  Ніжин: НДУ ім. 

М.Гоголя, 2014. – С. 213-214. 

 

тези 

2 

38 Шумченко Т.І. Юридичний дискурс у сучасній лінгвістиці / 

Т.І. Шумченко // Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти : 

Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 17 

квітня 2014 року НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. − 

С. 87-88 

 

тези 

2 

  Всього сторінок  102 

  Всього друкованих аркушів  4,25 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ у міжнародних наукових виданнях 

 

№ 
Автор(и) 

Бібліографічний опис  

(за формою 23 ВАК)  
Вид 

публікації 

Кількість 

сторінок  

1 Бондар Л. В. Критерії відбору навчальних завдань для 

формування компетентності у франкомовному 

говорінні у майбутніх фахівців технічної галузі 

/ Л.В. Бондар // Матеріали Х  Міжнародної 

науково-практичної конференції  Ключевые 

аспекты научной деятельности, 7 – 15 січня 

2014 р. – Vol. 9. – Перемишль : Nauka i studia, 

2014. – С. 24 –26. 

 

тези 

3 

2 Бондар Л. В. Засоби усунення когнітивного дисонансу у 

процесі оволодіння майбутніми фахівцями 

технічної галузі іноземною мовою 

професійного спрямування / Л.В. Бондар // 

Матеріали Х   Міжнародної науково-

практичної конференції  Актуальные научные 

разработки, 17 – 25  січня,  2014 р. – Софія : Бял 

ГРАД-БГ, 2014. – Т. 13. – С.18 –20. 

 

тези 

3 

3 Калита А.А. Problem of Studying Speech Pauses’ Energetic 

Potential / А.А. Каlitа // International Linguistics 

Conference in Lublin Linguistics Beyond And 

Within (6-7 November 2014; John Paul II Catholic 

University of Lublin, Poland). – 2014. 

 

тези 

у друці 

4 Космацька Н.В. Лексико-семантичні і графічні особливості 

мережевої французької мови / Н.В. Космацька 

 

тези 
3 
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//  Dny vědy – 2014 : Materiály X mezinárodní 

vědecko-praktická konference, 27.03.2014–

05.04.2014. – Díl. 20. Filologické vědy. – Praha: 

Publishing House "Educationand Science" s.r.o, 

2014. – C. 24–26 

5 Кривенець І.В. Використання художніх засобів у створенні 

пейзажних описів в романі 

Гі де Мопасана «Життя» / І.В. Кривенець // X  

Международная научно-практическая 

конференция «Эффективные инструменты 

современных наук» 27.04.2014 – 05.05.2014 

(Чехія) – С.73-76 

 

тези 

4 

6 Цимбал І.В. Психологические аспекты обучения студентов 

технических специальностей чтению научных 

текстов на иностранном языке // Психология и 

педагогика в современном мире: вызовы и 

решения: Матеріали  XVIII Международной 

научно-практической конф; 01.02.2014. – 

Москва,  − С. 186-189. 

 

тези 

4 

7 Школяр Л.В. Анімаційна робота як складова соціально-

педагогічної підтримки дітей у Франції / 

Л.В. Школяр // Матеріали Х Міжнародної 

науково-практичної конференції «Дні науки», 

27.03.2014 - 05.04.2014 р. -  Publishing House 

“Education and Science” s.r.o (Чехія, Прага), 

2014. – С. 94-100. 

 

тези 

7 

8 Школяр Л.В. Політика Міністерства спорту, молоді, 

асоціативного життя та народної освіти Франції 

/ Л.В. Школяр // Матеріали Х Міжнародної 

науково-практичної конференції «Наукова 

думка інформаційного віку - 2014», 07 - 15 

березня 2014 р. - Sp. z o.o. “Nauka I studia”, 

(Przemysl, Польша). 2014. – С. 88-94 

 

тези 

7 

9 Школяр Л.В. Передумови виникнення соціально-

педагогічної роботи з дітьми у Франції / 

Л.В. Школяр // Матеріали Х Міжнародної 

науково-практичної конференції «Тенденції 

сучасної науки - 2014», 30 травня - 7червня 

2014 р. –Sheffield Science and Education 

LTD.2014. – С. 107-109. 

 

тези 

3 

10 Школяр Л.В. Креативність у процесі пізнання / Л.В. Школяр 

// Матеріали IХ Міжнародної науково-

практичної конференції «Введення в 

технологію: крок в майбутнє - 2013», 27.02. - 

05.03.2013 р. -  Publishing House “Education and 

Science” s.r.o (Чехія, Прага), 2014. – С. 27-31. 

 

тези 

5 

11 Шумченко Т.І. Культурологічний підхід у сучасному 

мовознавстві / Т.І. Шумченко // Матеріали Х 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Наука и образование, 27 грудня 2014 р. – 5 

січня 2014 р. – Vol. 23. – Praha: Education and 

Science, 2014 р. – С. 68-69. 

 

тези 

2 

12 Шумченко Т.І. Культурний концепт як феномен 

лінгвокультурології / Т.І. Шумченко // 

 

тези 
2 
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Матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

конференції Актуальные научные разроботки, 

15 - 25 січня 2014 р. – Софія: Бял ГРАД -БГ, 

2014 р. – Т. 17. – С. 64-65 

  Всього сторінок  43 

  Всього друкованих аркушів  1,8 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ  ЗА 2014 р. 

 

1. Навчальна сфера. 

На кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови у 2014 році працювало 14 

штатних науково-педагогічних працівників, та 1 сумісник: викладачів – 2, старших викладачів – 4,  

доцентів – 7, професор – 1.  2 співробітники кафедри навчаються в аспірантурі. 

Загальна кількість студентів – українських громадян – 502. 

 

 Список студентів КТППФМ, які виїжджали за кордон протягом 2014 року 

1. Кравченко Надія Олександрівна, 5 курс, ЛФ-41(м), Програма Erasmus Mundus (Action 

2), Університет Александра Йоана Кузи в Яссах (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi), Румунія, 

07.09.2014 – 13.02.2015,  5000 євро 

2. Наумець Анастасія Анатоліївна, 4 курс, ЛФ-11, Програма обміну Еразмус Мундус (Дія 

2) (Erasmus Mundus (Action 2)) Євроїст, (EUROEAST), Гентський університет (Ghent University), 

Бельгія, 16.09.2014 – 02.02.2015, 5000 євро 

3. Кравцова Дар’я Олегівна, 5 курс, ЛФ-41(м), навчання в магістратурі, Університет 

м.Анже (Université d'Angers), Франція, 01.09.2014 – 30.06.2015. 

 

2. Міжнародне науково-технічне співробітництво. 

1. Співпраця з відділом посольства  Франції в Україні  «Співробітництво у мовній та 

освітній сфері», метою якого є підтримка розвитку та модернізації викладання  французької мови 

в Україні відповідно до реформи системи освіти, яку проводить Міністерство освіти і науки 

України.  

2. Зустріч викладачів кафедри ТППФМ з Мішелем Пезерілем, представником 

французького університету м.Леман – партнера НТУУ «КПІ» з питань освітнього і наукового 

співробітництва студентів і викладачів кафедри, підготовки студентів кафедри та їхній участі у 

програмі «Подвійний диплом».  

3. Щорічне проведення науково-методичних семінарів кафедри «Нові наукові розвідки з 

проблем лінгвістики та методики викладання французької мови у технічному університеті» за 

участю спеціалістів Французького Інституту в Україні при посольстві Франції та представників 

французьких видавництв методичної літератури з французької мови Сlé International, Hachette, 

Didier: 

 методичний семінар “Ecriture classique français” за участю представниці видавництва 

Julie Ivachtchenko, CLE International,  29.04.2014. 

 семінар за участі представника видавництва Didier Nathalie Viala "Comment faire 

rapidement progresser ses élèves de façon ludique mais efficace?", 05.06.2014. 

4. Організація і проведення І Міжнародної науково-практичної конференції “Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти” за участі представників зарубіжних країн (відповідальна: Пархоменко О.М.). 

5. Стажування доц. Космацької Н.В. і викл. Кривенець І.В. у «Літньому університеті», 

організованому Французьким Посольством, Університетами Лотарингії (Франція) та 

Чернівецьким Національним Університетом ім. Ю. Федьковича у м. Чернівці. Тематика 

стажування: “Formation pédagogique en FLE”. Термін проведення: 07-11 червня 2014. 

 

 

Міжнародні конференції, у яких взяли участь викладачі кафедри 
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Кількість проведених наукових конференцій і семінарів, всього 

з них: 

19 

 

міжнародних наукових конференцій і семінарів проведених у вузах України 

з них: на базі університету 

11 

4 

Кількість міжнародних наукових конференцій і семінарів проведених за межами 

України 8 

Кількість виступів, зроблених на міжнародних наукових конференціях, семінарах 47 

 

Міжнародні конференції в межах України 

№з/п 
Назва конференції, 

семінару 

Місце і дата 

проведення 

Установа 

організатор 

Статус 

конференції, 

семінару 

Країни-

учасники 

1 IХ Міжнародна 

науково-практична 

конференція “Сучасні 

підходи на інноваційні 

тенденції у викладанні 

іноземних мов” 

НТУУ “КПІ”, 13 

березня 2014 

НТУУ “КПІ” Міжнародна  

2 ХІІ Міжнародна 

наукова конференція 

“Каразінські читання: 

Людина. Мова. 

Комунікація” 

ХНУ ім. В.Н 

Каразіна; 

07.02.2014 

ХНУ ім. В.Н 

Каразіна 

Міжнародна  

3 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

“Інноваційний 

розвиток вищої освіти: 

глобальний та 

національний виміри 

змін” 

СумДПУ ім. 

А.С. Макаренка 

04.03.2014 

СумДПУ ім. 

А.С. 

Макаренка  

Міжнародна  

4 VІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Мови і 

світ: дослідження та 

викладання» 

КДПУ ім. В. 

Винниченка, м. 

Кіровоград, 

27.03.2014 

КДПУ ім. В. 

Винниченка 

Міжнародна  

5 V Міжнародна 

науково-методична 

конференція “Формула 

компетентності 

перекладача” 

НТУУ “КПІ”, 

26.03.2014 

НТУУ “КПІ” Міжнародна Німеччина  

6 І Міжнародної 

науково-практична 

конференція “Мови 

професійної 

комунікації: 

лінгвокультурний, 

когнітивно-

дискурсивний, 

перекладознавчий та 

методичний аспекти” 

НТУУ “КПІ”, 

17.04.2014 

НТУУ “КПІ” Міжнародна Росія 

7 VIII Міжнародна 

науково-практична 

Волинський 

національний 

Волинський 

національний 

Міжнародна  



 32 

конференція 

“Пріорітети 

германського та 

романського 

мовознавства“ 

університет імені 

Лесі Українки, 

13.06.2014 

університет 

імені Лесі 

Українки 

8 VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Міжкультурна 

комунікація: мова-

культура-особистість" 

м. Острог, 

Національний 

університет 

“Острозька 

академія”, 

03.04.2014 

Національний 

університет 

“Острозька 

академія” 

Міжнародна  

9 VIII міжнародна 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

тенденції викладання 

іноземних мов у вищій 

школі: інформаційно-

комунікаційні 

технології навчання» 

НТУУ КПІ; 

23.01.2014 

НТУУ КПІ Міжнародна  

10 Міжнародна наукова 

конференція 

“Почепцовські 

читання” 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет, 25 

вересня 2014 р. 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

Міжнародна  

11 Міжнародна науково-

практична 

конференція “Україна і 

світ: діалог мов та 

культур” 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет,19.0

3.2014 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет, 

Міжнародна  

 

Міжнародні конференції за межами України 

№з/п Назва конференції, 

семінару 

Місце і дата 

проведення 

Установа 

організатор 

Статус 

конференції, 

семінару 

Країни-

учасники 

1 Х   Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

«Ключевые аспекты 

научной 

деятельности» 

Перемишль; 

Дата 

проведення: 

07.01.2014 - 

15.01. 2014 р. 

 Міжнародна  

2 X Міжнародна 

науково-практична 

конференція : 

“Акуальные научные 

разработки ” 

Софія, 

17.01.2014-25.01. 

2014 р. 

 Міжнародна  

3 XVIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Психология и 

педагогика в 

современном мире: 

вызовы и решения» 

Москва, Россия,  

01.02.2014 

 

 Міжнародна  

4 Х Міжнародна 

науково-практична 

Перемишль; 

07.03.2014 

 Міжнародна  
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конференціїя «Накова 

думка інформаційного 

віку - 2014» 

5 Х Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Перспективи світової 

науки» 

Перемишль; 

07.06.2014 

 Міжнародна  

6 X Міжнародна 

науково-практична 

конференція " 

«Эффективные 

инструменты 

современных наук» 

Прага, 

27.04.2014 

 Міжнародна  

7 Х   Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

«Актуальные научные 

разработки» 

Софія; 

17.01.2014 

 Міжнародна  

8 X Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Dny vedy 

– 2014" 

Прага, 27 

березня – 5 

квітня 2014 р. 

 Міжнародна  

 

Міжнародні студентські конференції, проведені у НТУУ "КПІ" у 2014 році 

 

№ 

з/п 
Назва конференції, семінару 

Статус 

(міжнародний, 

всеукраїнський, 

регіональний) 

Кількість 

учасників 

Кількість 

учасників 

від інших 

ВНЗ 

Кількість 

учасників 

з-за 

кордону, 

назва 

країни 

1 2 3 4 5 6 

1. V Міжнародна науково-

практична конференція студентів 

І курсу ФЛ  

“Alma-Mater - NTUU KPI”, 

29.10.2013 р. 

Міжнародна 10 -  

2. X International Students Conference 

“Innovations in Science and 

Technology”, 8.04.2013р. 

Міжнародна 12   

3 XI International Students 

Conference “Innovations in Science 

and Technology”,  

27.11.2013 

Міжнародна 15   

 

3. Міжуніверситетське співробітництво. 

На базі кафедри діє Центр ділової французької мови (директор – доцент кафедри ТППФМ 

Снєжик О.П.), в рамках діяльності якого ведеться мовна підготовка студентів, які навчаються за 

програмою “Подвійний диплом” у ВНЗ Франції (університети м. Леман та м. Монпельє, Вища 

технічна школа Франції), які є партнерами НТУУ “КПІ”.  

У 2014 році на навчання до Франції в університет м. Леман відряджено 1 студента за 

програмою “Магістр” з факультету ПБФ.  
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4. Праці науковців факультету, які вийшли за кордоном. 

Список наукових праць, опублікованих у 2014 році у зарубіжних виданнях 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу 

Статті, опубліковані у 2014 році 

1 Шумченко Т.І. Культурний концепт як феномен 

лінгвокультурології 

Актуальные научные 

разработки. - Софія, 2014 

2 Бондар Л.В. Критерії відбору навчальних завдань для 

формування компетентності у 

франкомовному говорінні у майбутніх 

фахівців технічної галузі 

Ключевые аспекты научной 

деятельности. – Перемишль, 

2014 

3 Бондар Л.В. Засоби усунення когнітивного дисонансу 

у процесі оволодіння майбутніми 

фахівцями технічної галузі іноземною 

мовою професійного спрямування  

Актуальные научные 

разработки – Софія,.2014 

4 Кривенець І.В. Використання художніх засобів у 

створенні пейзажних описів в романі Гі де 

Мопасана «Життя» 

Эффективные инструменты 

современных наук - Прага; 

27.04.2014 

5 Космацька Н.В Лексико-семантичні і графічні 

особливості мережевої французької мови 

Dny vedy – 2014 

Прага, 2014 

6 Школяр Л.В. Педагогічна анімація як складова 

соціально-педагогічної підтримки дітей у 

Франції 

Dny vedy – 2014 

Прага, 2014 

7 Школяр Л.В. Політика Міністерства спорту, молоді, 

асоціативного життя та народної освіти 

Франції 

Накова думка 

інформаційного віку – 

Перемишль, 2014 

8 Школяр Л.В. Передумови виникнення соціально-

педагогічної роботи з дітьми у Франції 

Перспективи світової науки– 

Перемишль, 2014 

9 Цимбал І.В. Психологические аспекты обучения 

студентов технических специальностей 

чтению научных текстов на иностранном 

языке 

Психология и педагогика в 

современном мире: вызовы и 

решения - Москва,  

01.02.2014 

 

5. Інтегральні показники міжнародної діяльності. 

Індекс академічної мобільності 





N

NN
N

інозукр

мімоб 11,2 

укрN  - кількість виїздів за кордон українських викладачів, науковців, студентів, аспірантів, 

докторантів, стажистів від підрозділу; 

інозN  - кількість приїздів до підрозділу іноземних викладачів, науковців, студентів, аспірантів, 

докторантів, стажистів від підрозділу; 

N  - загальна кількість викладачів, наукових співробітників, студентів, аспірантів, докторантів, 

стажистів підрозділу. 

Індекс міжнародних публікацій: 


вн

мімонстат
мпубл

N

К
І 0,5 

мімонстатК  - кількість монографій, підручників та наукових статей, які видано за кордоном; 

внN  - загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі. 

Індекс ефективності міжнародної діяльності: 
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.істуд міпр бд л інд г
міеф

вн

К К К К К
І

N

   
 0 

істудК  - кошти за навчання іноземних студентів, аспірантів, докторантів, стажистів; 

міпрК  - кошти від міжнародних проектів, контрактів, програм, колективних грантів, у т.ч. науково-

дослідних; 

бдК - кошти від міжнародної благодійної допомоги; 

лК  - кошти від продажу ліцензій за кордон; 

.інд гК - кошти від індивідуальних грантів; 

внN  - загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі. 

Індекс активності міжнародного співробітництва 

дог мзах мв мст мпр
міакт

вн

N N N N N
І

N

   
   

догN  - кількість договорів із зарубіжними партнерами; 

мзахN  - кількість проведених міжнародних заходів (конференцій, семінарів, фахових літніх шкіл, 

конкурсів, студентських практик для груп, змагань); 

мвN - кількість міжнародних відзнак (нагород, грамот, дипломи олімпіад); 

мстN - кількість діючих спільних міжнародних структур (факультетів, кафедр, програм 

подвійного диплому); 

мпрN - кількість представництв в міжнародних організаціях (учасники організаційних та 

програмних комітетів, учасники редакційних колегій, Інтернет-видання); 

внN  - загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі. 

Індекс активності на міжнародних ринках освітніх послуг: 


стасп

інавч
міосв

N

N
I  

інавчN  - кількість студентів, аспірантів, докторантів, стажистів – іноземних громадян, що 

навчаються в підрозділі; 

стаспN  - кількість студентів, аспірантів, докторантів, стажистів – українських громадян, що 

навчаються в підрозділі; 

 

Фінансово-господарська діяльність. 

- виконується соціальна програма розвитку колективу (підвищується посадовий статус 

викладачів та технічно-допоміжного персоналу); 

- виконуються вимоги техніки безпеки. 

 

Виконання соціальної програми розвитку колективу 

кафедри ТПП франц. мови за 2014 р. 

1) Матеріальна допомога: 

За 2014 н.р. матеріальну допомогу отримали старший викладач Школяр Л.В., доцент Буць 

Ж.В., доцент Бондар Л.В., викладач Кривенець І.В., викладач Цимбал І.В. 

2) Новорічні подарунки для дітей: 

В 2014 р. новорічні подарунки отримали діти доцента Бондар Л.В., доцента Космацької Н.В., 

ст. викладача Школяр Л.В., доцента Куликової В. Г., ст. лаборанта Соловіцької А.В.   

 

 

 

Зав. кафедри ТПП французької мови                                    доц. Полюк І.С.  


