
Шаблон за версією 01 

Затверджено наказом 

ректора СумДУ 

№0336-І від 18.04.2016 р. 

 

Звіт про діяльність  

наукового об’єднання за період 

з 1.09. 2019 р. по 1.09.2020 р. 
 

 

 

1. Назва наукового об’єднання «Труднощі перекладу»  

2. Кількість членів наукового об’єднання, які працювали протягом звітного періоду – __ осіб, 

з них: ____ школярів; 9 студентів;  1 аспірантка; 2 молодих вчених (список додається1)).  

3. Основні заходи, які реалізовані за звітній період2): 

3.1 Кількість опублікованих наукових статей – 5, тез доповідей – 5 та отримано охоронних 

документів – ___, у тому числі:___________________________________________; 

   (зазначити основні наукові статті та охоронні документи) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.2 Кількість наукових конференцій – _________ та виставок – ________, в яких взято участь, 

а саме: _________________________________________________________________________ 

   (зазначити назви наукових конференцій та виставок) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.3 Кількість виготовлених дослідних зразків – 2, підготовлених навчально-наочних 

посібників – ___, технічних засобів навчання – ___, з них основні: переклад 2 есе англійською 

мовою українського некстмодерніста Миколи Істина для публікації в європейських виданнях. 

3.4 Кількість підготовлених членів наукового об’єднання до: конкурсів студентських 

наукових робіт всеукраїнського рівня – 1, міжнародного рівня – ___, олімпіад –___, турнірів 

– ____, інших форм студентських змагань відповідної спрямованості – ____, а саме: 

Часовських Анастасія (фінал Всеукраїнського шекспірівського конкурсу наукових 

студентських робіт). 

3.5 Кількість членів наукового об’єднання, які навчаються за  індивідуальним навчальним 

планом із поглибленою науковою складовою – _____осіб, а саме: _______________________ 

                    (зазначити прізвище та ім’я,  

________________________________________________________________________________________________ 

інститут (факультет) та курс) 

________________________________________________________________________________________________ 

3.6 Кількість членів наукового об’єднання, які виконували науково-дослідні роботи з 

оплатою праці – __ осіб, а саме: ____________________________________________________ 

(зазначити прізвище та ім’я виконавців, 



і_______________________________________________________________________________ 

тему науково-дослідної роботи) 

________________________________________________________________________________ 

3.7 Кількість поданих заявок на грант – ___ та отриманих грантів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів – ___, а саме: __________________________________________________ 

(зазначити назви поданих заявок та отриманих грантів) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.8 Кількість членів наукового об’єднання, які вступили до аспірантури – 1 осіб, а саме:  

Решітько Анна Дмитрівна (кафедра германської філології, ІФСК). 

3.9 Кількість школярів-членів наукового об’єднання, які вступили до Університету – ___осіб, 

а саме: _________________________________________________________________________ 

(зазначити прізвище та ім’я, інститут (факультет)) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.10 ____________________________________________________________________________ 

(інше, крім зазначеного вище) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Кількість відпрацьованих годин керівником наукового об’єднання за планом роботи – 

_____________ годин. 

 

 

Керівник наукового 

об’єднання     ____________     ____________________ 
                    (підпис)            (ініціали, прізвище) 

 

____________________  ____________     ____________________  
   (посада керівника базового           (підпис)            (ініціали, прізвище) 

    структурного підрозділу) 

 

 

Примітки 

1) У списку зазначається прізвище та ім’я, статус (студент, аспірант, посада тощо), місце навчання 

(інститут (факультет), група, клас, школа) або праці (структурний підрозділ). 

2) Зазначається інформація, яка стосується тільки членів наукового об’єднання.  



Наукове об’єднання «Тружнощі перекладу» 

 

Керівник: Черник Марина Володимирівна – канд. філол. наук, ст. 

викладач кафедри германської філології 

 

Учасники гуртка: 

1. Зінченко Анна Володимирівна – асистентка кафедри германської 

філології. 

2. Решітько Анна Дмитрівна – аспірантка кафедри германської філології. 

3. Ворфоломеєв Михайло Сергійович – студент групи ПР-71/1.  

4. Галеженко Валерія Геннадіївна – студентка групи ПР-61/1. 

5. Денисенко Анна Сергіївна – студентка групи ПР-61/1. 

6. Дорогокупля Анастасія Олександрівна – студентка групи ПР-71/1. 

7. Древаль Крістіна Андріївна – студентка групи ПР-71/1. 

8. Іванова Дар'я Олександрівна – студентка групи ПР-71/1. 

9. Коваленко Альона Ярославівна – студентка групи ПР-61/1. 

10. Козлова Юлія Віталіївна – студентка групи ПР-71/1. 

11. Часовських Анастасія Аркадіївна – студентка групи ПР-71/2. 

12. Юхно Євгенія Сергіївна – студентка групи ПР-72/2. 



Основні заходи, які реалізовані за звітній період 

 

1. Перегляд та обговорення онлайн-лекцій відомих українських 

перекладачів. 

2. Компаративне читання, аналіз перекладів сучасних романів. 

3. Переклад двох есе англійською мовою українського некстмодерніста 

Миколи Істина для публікації в європейських виданнях (зараз на 

рецензуванні) – Галеженко Валерія, Коваленко Альона. 

4. Підготовка до Всеукраїнського шекспірівського конкурсу наукових 

студентських робіт. Часовських Анастасія – наукова робота на тему 

«Актуалізація мистецьких реалій у сонетах В. Шекспіра». 

5. Написання наукових статей і тез. 


