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1.  Кудря М.М. Роль інноваційних технологій для 

ефективного викладання та навчання 

англійській мові 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» – Вип. 37-1. Том V (73) : Тематичний випуск 

“Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2017. – С. 

140–148.   

+ 

 

+ + 8 

2.  Бардіна Л.М. Навчання студентів професійному 

спілкуванню у процесі вивчення 

української мови 

Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних 

громадян: матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 20-21 квітня, Національний авіаційний 

університет. – К.: Вид-во НАУ, 2017 р., С. 75-78. 

+ 

 

  3 

3.  Бардіна Л.М. 

Шепелюк В.Л. 

Особливості формування вмінь 

писемної мови у процесі навчання на 

просунутому етапі 

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. 

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 

березня 2017 р., м. Дніпро. Частина І, С. 244-246. 

+ 

 

  3 

4.  Бардіна Л.М. 

Шепелюк В.Л. 

Мовне спілкування викладачів-

предметників з іноземними 

студентами 

Проблеми зіставної семантики: [збірник наукових статей]. – 

К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – Вип. 13., С. 9-14. + 

 

  2 

5.  Вятчаніна С.В. Ефективність навчання іноземних 

студентів в моно- і 

мультинаціональних групах ВНЗ 

України 

Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та 

психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. – К.: «Київська наукова організація 

педагогіки та психології», 2017. – С. 9-11. 

 +   2 

6.  Вятчаніна С.В. Провідні чинники, що забезпечують 

ефективність адаптації іноземних 

студентів (на прикладі підготовчого 

відділення) 

Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник 

наукових праць, № (1)55 / Заг. редакція – проф. 

Матвієнко О.В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В.В. – 

К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 45-50. 

+ 

 

  5 

7.  Галицька М.М. Методики визначення рівня 

сформованості у майбутніх фахівців 

сфери туризму готовності до 

іншомовного спілкування  
 

Національний науковий простір: перспективи, інновації, 

технології: Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції «Національний науковий простір: 

перспективи, інновації, технології» (м. Харків, 09-10 червня 

2017 року) / Наукове партнерство «Центр наукових 

технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2017. –  С. 45-48. 

 +   3 



8.  Галицька М.М. Характеристика міжкультурних 

непорозумінь у процесі комунікації 

майбутніх фахівців 

Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і 

розвитку технологій : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Наукові дослідження: перспективи 

інновацій у суспільстві і розвитку технологій» (м. Харків, 13 

– 14 жовтня  2017 року) / Наукове партнерство «Центр 

наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2017. –  С.89-91. 

 

 +   3 

9.  Галицька М.М. 

Рекун Н.М. 

Сучасний стан формування 

готовності студентів вищих 

навчальних закладів сфери туризму 

до іншомовного спілкування  

Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових 

праць. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Випуск 23. Частина 

2.– С. 237-244. 

(http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/pedahohichna-osvita-teoriya-

i-praktyka/) 

+  + + 10 

10.  Грищук І.А. Навчальна дискусія – ефективний 

засіб розвитку непідготовленого 

мовлення 

Проблеми зіставної семантики. [збірник наукових статей]. – 

К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – Вип. 13. – С. 44-49. +  +  5 

11.  Литвиненко С.Г. 

Шматюк А.І. 

Використання емоційно забарвленої 

лексики на заняттях з англійської 

мови зі спортсменами, які 

спеціалізуються у футболі 

Проблеми зіставної семантики. [збірник наукових статей]. – 

К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – Вип. 13. – С. 129 – 135. 
+  +  

6 

12.  Литвиненко С.Г. 

Шматюк А.І. 

Особливості використання 

англійських ідіом у професійному 

футбольному середовищі 

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. 

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 

березня 2017 р., м. Дніпро. – Частина І. – С. 257–259. 

+    

2 

13.  Лук’янець Т.Г. Елементи кінопоетики в художньому 

тексті: досвід адаптації 

кінематорафічних прийомів в 

англомовній художній прозі ХХ – 

ХХІ століть 

Наукові записки. Серія : Філологічні науки: [зб. наук. пр.]. – 

Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – Вип. 153. – 

С. 106–111. +  +  

5 

14.  Марусяк В.В. Управління навчальними групами на 

заняттях з використанням 

комп’ютерних технологій.  

Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: 

новітні тенденції і завдання для вищої школи: Матеріали 

міжнародної  науково-практичної конференції 3 червня 2016 

р. / За заг. ред. С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. 

– К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – С. 205-210. 

+    

0,4 

15.  Сокур І.О. Местоимения как средство 

экспликации авторского начала в 

научном тексте  

 

Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III 

[Текст]. МОН України, Київський національний 

лінгвістичний університет, Черкаський національний 

університет імені Б. Хмельницького. – Київ – Черкаси: 

Видавництво Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 140 – 143. 

 

+  + + 

0,8 



16.  Хоружева Л.Є. Принцип введення тематичних 

мовних порцій на початковому етапі 

навчання студентів-іноземців 

Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних 

громадян: матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 20-21 квітня 2017 р. Національний 

авіаційний університет / за заг. ред. Г.В. Межжеріної, 

О.Ю. Корчук. – К.: Вид-во НАУ, 2017. – С. 50-52. 

+    

0,25 

17.  Хоружева Л.Є. 

Юнак В.Г. 

Інноваційні технології в навчанні 

українській мові за професійним 

спрямуванням магістрантів-

іноземців спортивних 

спеціальностей 

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. 

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 

березня 2017 р., м. Дніпро. Частина І, С. 285-287. +    

0,25 

18.  Хоружева Л.Є. 

Юнак В.Г. 

Послідовність формування вмінь і 

навичок, які необхідно сформувати й 

активізувати у процесі навчання 

видам письмових робіт студентів-

іноземців 

Проблеми зіставної семантики: [збірник наукових статей]. – 

К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – Вип. 13., С. 252-257. 

+  +  

0,25 

19.  Шепелюк В.Л. Використання професійно-

орієнтованих текстів на різних 

етапах навчання 

Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних 

громадян: матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 20-21 квітня, Національний авіаційний 

університет. – К.: Вид-во НАУ, 2017 р., С. 92-93. 

 +   

0,25 

20.  Юнак В.Г. Навчання мови магістрантів-

іноземців з урахуванням специфіки 

професійної діяльності 

Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних 

громадян: матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 20-21 квітня 2017 р. Національний 

авіаційний університет / за заг. ред. Г.В. Межжеріної, 

О.Ю. Корчук. – К.: Вид-во НАУ, 2017. – С. 94-95. 

+    

0,25 

Подано до друку 

21.  Лук’янець Т.Г. Кіноприйоми і кінотехніки в 

художньому тексті: семіотичне 

підґрунтя вербальної трансформації 

Вісник Маріупольського державного університету : [зб. наук. 

пр.]. — Маріуполь : Видавець “Редакційно-видавничий центр 

МДУ”, 2017. — Вип. …. — С. (у друці) 
+    

 

22.  Рекун Н.М. Формування навичок критичного 

мислення майбутніх фахівців 

засобами іноземної мови 

Методичний семінар «Викладання іноземних мов для 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» 12 

жовтня 2017 року, Академія прокуратури, м. Київ. 

 +   

0,3 

23.  Сокур І.О. «Лексико-стилистические средства 

образности в научном тексте п.и. 

житецкого «очерк звуковой истории 

малорусского наречия» 

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 

№ 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). 
+  + + 

1 

д.р. 

 

Завідувач кафедри української та іноземних мов, доцент            М.М. Кудря 

 



 


