
Шаблон за версією 01 

Затверджено наказом 

ректора СумДУ 

                                                                                                                     №0336-І від 18.04.2016 р. 

 
Звіт про діяльність  

наукового об’єднання за період 

з 01.01. 2020 р. по 31.12. 2020 р. 

1. Назва наукового об’єднання студентський країнознавчий гурток «Офіс подорожей», 

керівник викладач кафедри германської філології Назаренко О.В. 

2. Кількість членів наукового об’єднання, які працювали протягом звітного періоду – 16 осіб, 

з них: 3 школярів; 13 студентів; ____аспірантів; ____молодих вчених (список додається1)).  

3. Основні заходи, які реалізовані за звітній період2): Проведення засідань «Офісу 

подорожей» згідно плану з метою популяризації студентської академічної мобільності, 

навчання та подорожування за кордоном http://gf.sumdu.edu.ua/uk/pnmts-

linguostar/studentskyi-krainoznavchyi-hurtok-ofis-podorozhei.html (Звіт про проведення кожного 

заходу висвітлено на сайті кафедри ГФ)  

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/509-podorozh-do-polshchi-poetichnoji-2.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/512-podorozh-do-krajini-mozhlivostej.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/553-velika-mriya-erazmus-studenta-abo-privit-z-rumuniji.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/584-naukovi-peremogi-studentiv-perekladachiv-4.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/658-navchannya-ta-robota-v-nimechchini.html 

https://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/663-podorozhuemo-do-zagadkovogo-kitayu.html 

Також зустріч 30 листопада та в грудні. 

3.1 Кількість опублікованих наукових статей – 2, тез доповідей – 10 та отримано охоронних 

документів – ___, у тому числі: 

1. Назаренко О. В., Часовських А. LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF ANTHROPONYMS IN MODERN 

ENGLISH PROSE : Збірник наукових праць Актуальні проблеми філології та перекладознавства.  

Хмельницький: 2020 

2. Назаренко О. В., Руденко М. Д. COGNITIVE ORIENTATION OF PROPER NAMES IN MODERN 

ENGLISH CINEMATIC DISCOURSE : Збірник наукових праць Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства. Хмельницький: 2020. – С. 20 – 24. 

3. Нікитенко В. М. Using Music in Today’s Educational Process // Перекладацькі інновації. 

Матеріали  X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Суми: 2020. – 

С. 200-202. 

4. Галеженко В. Г. Euphemisms on Political Correctness’ Background // Перекладацькі 

інновації. Матеріали  X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – 

Суми: 2020. – С. 110-112. 

5. Дорогокупля А. О. Social Nets and Messengers for Improving Language Skills // Перекладацькі 

інновації. Матеріали  X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – 

Суми: 2020. – С. 28-30. 

6. Деменкова К. В. Stylistic devices of creating the artistic image of the East in modern prose // 

Перекладацькі інновації. Матеріали  X Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції. – Суми: 2020. – С. 114-116. 

7. Пономаренко А. М. Linguistic differentiation of feminine and masculine behavior in 

contemporary English humour // Перекладацькі інновації. Матеріали  X Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції. – Суми: 2020. – С. 61-63. 

8. Назаренко О. В., Часовських А. Вербалізація явища культури пиття в мовах різних народів 

// Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали VІІI 

http://gf.sumdu.edu.ua/index.php/uk/golovnauk/golovna/shtat-kafedry/54-nazarenko-olena-v-yacheslavivna
http://gf.sumdu.edu.ua/uk/pnmts-linguostar/studentskyi-krainoznavchyi-hurtok-ofis-podorozhei.html
http://gf.sumdu.edu.ua/uk/pnmts-linguostar/studentskyi-krainoznavchyi-hurtok-ofis-podorozhei.html
http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/509-podorozh-do-polshchi-poetichnoji-2.html
http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/512-podorozh-do-krajini-mozhlivostej.html
http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/553-velika-mriya-erazmus-studenta-abo-privit-z-rumuniji.html
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Всеукраїнської наукової конференції студентів,  аспірантів, викладачів та співробітників. – 

Суми: 2020. – С. 47-51. 

9. Назаренко О. В., Руденко М. Семантична наповненість власних імен у сучасному  

англомовному кінодискурс // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного 

суспільства. Матеріали VІІI Всеукраїнської наукової конференції студентів,  аспірантів, 

викладачів та співробітників. – Суми: 2020. – С. 43-47. 

10. Назаренко О. В., Галеженко В. Г. Telegram as Innovative Way of Teaching and Studying 

English // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві 

диспути. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Київ: 

2020. – С. 151-158. 

11. Назаренко О. В., Деменкова К. В. Educational opportunities of music-integrated approach to 

foreign language teaching and learning // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах. Т. 

1. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Дніпро: 2020. – С. 330-332. 

12. Назаренко О. В., Єгорова О. І., Пономаренко А. М. STEM-освіта як інструмент вивчення 

англійської мови // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: 

міжгалузеві диспути. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції. – Київ: 2020. – С. 227-237. 

3.2 Кількість наукових конференцій – 5, виставок –, в яких взято участь, а саме:  

1. Перекладацькі інновації. X Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

(СумДУ, березень 2020) 

2. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали VІІІ 

Всеукраїнської наукової конференції студентів,  аспірантів, викладачів та співробітників 

(СумДУ, квітень 2020) 

3. Актуальні проблеми філології та перекладознавства (Хмельницький, 2020). 

4. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві 

диспути. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  (Київ, 2020). 

5. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах. І Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція (Дніпро, 2020). 

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

посібників – ___, технічних засобів навчання – ___, з них основні:___ 

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

наукових робіт всеукраїнського рівня – 2, міжнародного рівня – ___, олімпіад – ___, турнірів 

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

Галеженко Валерія студентка 4 курсу група ПР-61  - «Евфемізми на тлі функціонування 

категорії політкоректності» участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт із германських мов (англійська, німецька) – 2ий етап. 

Пономаренко Аліна  студентка 4 курсу група ПР-62 - «Лексико-стилістичні особливості 

фемінінного та маскулінного гумору в англомовному медіа-дискурсі» перемога (3 місце) у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із германських мов (англійська, 

німецька).  



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

планом із поглибленою науковою складовою – _____осіб, а саме:   

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

оплатою праці – ___осіб, а саме: ________________________________ 

                                                                (зазначити прізвище та ім’я виконавців,  

___________________________________________________________________ 

                                   тему науково-дослідної роботи) 

3.7 Кількість поданих заявок на грант 1 та отриманих грантів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів – 2, а саме. 

1. Руденко Марія 3 місячне стажування в університеті А. І. Кузи (м. Ясси, Румунія) за 

програмою Еразмус+ 

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

3.9 Кількість школярів-членів наукового об’єднання, які вступили до Університету – 2 осіб, а 

саме:  

1. Кашеварова Яна – Інститут права, СумДУ. 

2. Кашпур Софія - ФЕМ 

3.10 Інше (крім зазначеного вище): 

4. Кількість відпрацьованих годин керівником наукового об’єднання за планом роботи – 10 

годин. 

 

Керівник наукового 

об’єднання     ____________                         Назаренко О. В. 

                    (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членів наукового об’єднання 

 

№ Прізвище та ім’я Статус Факультет Група Структурний 

підрозділ 

1 Нікитенко Валерія студент ІФСК ПР-81  

2 Галеженко Валерія студент ІФСК ПР-61  

3 Деменкова Ксенія студент ІФСК ПР-61  

4 Дорогокупля 

Анастасія 

студент ІФСК ПР-71  

5 Пономаренко 

Аліна 

студент ІФСК ПР-62  

6 Коваленко Альона студент ІФСК ПР-61  

7 Коренівська Юлія студент ІФСК ПР-61  

8 Цегельник Альона студент ІФСК ПР-71  

9 Шинкаренко Аліна студент ІФСК ПР-62  

10 Руденко Марія  студент ІФСК ПР-71  

11 Часовських 

Анастасія 

студент ІФСК ПР-71  

12 Богданович 

Владислава 

студент ІФСК ПР-81  

13 Гарцунова Марія студент ІФСК ПР-81  

14 Івашина Андрій учень   ЗОШ № 27 

15 Кашеварова Яна учень   ЗОШ № 28 

16 Кашпур Софія учень   КЗСОР 

«Сумська 

обласна 

гімназія-

інтернат для 

талановитих 

та творчо 

обдарованих 

дітей» 

 

 


	3.5 Кількість членів наукового об’єднання, які навчаються за  індивідуальним навчальним планом із поглибленою науковою складовою – _____осіб, а саме:

