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1. Назва наукового об’єднання «Основні аспекти міжкультурного спілкування»  

(“Main aspects of intercultural communication”) 

 

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

з них: __3__ школярів; __9__ студентів; ____ аспірантів; ____молодих вчених (список 

додається1)).  

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

1. Зустріч на тему «Визначення міжкультурної комунікації». 

2. Зустріч на тему «Зв'язок між культурою та спілкуванням». 

3. Участь у виставці «Освіта за кордоном».  

4. Зустріч на тему «Відмінності у спілкуванні» 

5. Зустріч на тему «Монохронні та поліхронні культури». 

6. Зустріч на тему «Культурні цінності: історія та концепції». 

7. Зустріч на тему «Культурний шок і міжкультурна адаптація». 

 

3.1 Кількість опублікованих наукових статей – __1_, тез доповідей – __6__ та отримано 

охоронних документів – ___, у тому числі: 

1. Марченко К. Проблеми перекладу термінів галузі тваринництва на сучасному етапі / К. 

Марченко / Актуальні питання гуманітарних наук» Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. –  № 1, 2020р. – С. 125-133 
2. Марков Д. В. Засоби мовної реалізації феномену патріотизм у англомовному газетному 

дискурсі / Д. В. Марков; науковий керівник: І. В. Ущаповська // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний вимір філологічних наук». – Львів: ГО «Наукова філологічна 
організація «ЛОГОС», 2019. – С. 91-94 

3. Чуднівець А.О. Теорія інформації в лінгвістиці / А. О. Чуднівець; науковий керівник: І. В. 

Ущаповська // Матеріали ХІ студентської конференції «Перший крок у науку». – Суми. Сумський 
державний університет, 2020. – С. 136-137 

4. Ведмидера К.С. Сприйняття та вербалізація невербальних кодів часу, простору та 

мовчання у різних національно-культурних середовищах / К. С. Ведмидера; науковий керівник:  І. В. 

Ущаповська // Матеріали ХІ студентської конференції «Перший крок у науку». – Суми. Сумський 
державний університет, 2020. – С. 138-139  

5. Сердюк А. В. Особливості структуралізму як історичного напряму мовознавства / А. В. 

Сердюк; науковий керівник: А. В. Красуля // Матеріали ХІ студентської конференції «Перший крок у 
науку». – Суми. Сумський державний університет, 2020. – С.  130-131 

6. Мазур Г.Р. Молодограматизм як панівна течія в лінгвістиці кінця xix – початку xx 

століття / Г. Р. Мазур; науковий керівник: А. В. Красуля // Матеріали ХІ студентської конференції 
«Перший крок у науку». – Суми. Сумський державний університет, 2020. – С.  132-133 

 7. Марков Д. В. Особливості актуалізації лексеми «патріотизм» у англомовному газетному 

дискурсі / Д. В. Марков; науковий керівник:  І. В. Ущаповська // Перекладацькі інновації : матеріали X 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Суми, 2020. – С. 88-90  

 
3.2 Кількість наукових конференцій – 3 та виставок – _1_ , в яких взято участь, а саме: 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук». – Львів, 18-19 
липня2019 р.;  ХІ студентська конференція «Перший крок у науку». – Суми. 23 лютого 2020 р.; X 

Перекладацькі інновації: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. – Суми, 20-21 

березня 2020 р.; Виставка «Освіта за кордоном» -  Суми, 15 грудня 2019 р. 



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

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

              (зазначити назву) 

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: 

Марченко К. (учасник І етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з перекладу) 

________________________________________________________________________________________________ 

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, 

_____________________________________________________________ 

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 – ______осіб, а саме:  

________________________________________________________________________________ 

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

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 – 14 

годин. 

 

 

Керівник наукового 

об’єднання     ____________          Ущаповська І. В.  
                    (підпис)            (ініціали, прізвище) 

 

____________________  ____________          Кобякова І. К.  
   (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 

«Основні аспекти міжкультурного спілкування» 

(“Main aspects of intercultural communication”) 

Керівник – Ущаповська І. В. 

 

№ Прізвище та ім’я Статус Факультет Група Структурний 

підрозділ 

1 Абушаммала Нізар школяр КУССШ №17 10-Б клас  

2 Аксьонов Георгій школяр КУССШ №17 10-Б клас  

3 Ведмидера Карина студент ІФСК ПР-91  

4 Зарва Владислав студент ІФСК ПР-63  

5 Іншина Наталія студент ІФСК ПР-63  

6 Кострюкова Валерія студент ІФСК ПР-63  

 7 Мазур Глафіра студент ІФСК ПР-91  

8 Марков Дмитро студент ІФСК ПР-63  

9 Марченко Катерина студент ІФСК ПР-63  

10 Сердюк Аліна студент ІФСК ПР-91  

11 Чуднівець Анна студент ІФСК ПР-91  

 12 Швед Євген студент ІФСК ПР-63  

13 Ювко Захар школяр КУССШ №17 10-Б клас  

 


