
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. 2019 р. по 09.12. 2019 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: 4 школярів; 12 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 та 

подорожування за кордоном http://gf.sumdu.edu.ua/uk/studentskyi-krainoznavchyi-hurtok-ofis-

podorozhei.html (Звіт про проведення кожного заходу висвітлено на сайті кафедри ГФ)  

 http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/241-kitaj-najdavnisha-tsivilizatsiya-svitu.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/243-podorozh-do-polshchi-poetichnoji.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/270-mizhnarodna-mobilnist-yak-tse-pratsyu.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/293-podorozh-evropoyu-za-programami-akademichnoji-

mobilnosti.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/316-ofis-podorozhej-rozshiryue-svoyu-geografiyu.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/378-ofis-podorozhej-pro-nimechchinu.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/405-ofis-podorozhej-navchannya-ta-robota-v-nimechchini.html 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/novyny/467-erazmus-u-rumuniji-use-mozhlivo-treba-lishe-zakhotiti.html 

 

3.1 Кількість опублікованих наукових статей – 1, тез доповідей – 11 та отримано охоронних 

документів – ___, у тому числі: 

1. Назаренко О. В., Великодна А. Extracurricular reading as a tool of development of pupils’ 

creative abilities // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий 

вісник. – Рівне: РДГУ, 2019. -  С. 78-83 

2. Денисенко А.С. The peculiarities of the interpretation of Ukrainian historical terms in English 

on the example of Orest Subtelniy's book «Ukraine: A History» // Перекладацькі інновації. 

Матеріали  IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Суми: 2019. 

– С. 75-77 

3. Руденко М. Д. Англійська vs українська версії: переклад кінофільмів (на матеріалі серії 

фільмів «Зоряні війни») // Перекладацькі інновації. Матеріали  IX Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції. – Суми: 2019. – С. 96-97 

4. Часовських А. А. Специфіка перекладу назв фільмів // Перекладацькі інновації. Матеріали  

IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Суми: 2019. – С. 104-106 

5. Шинкаренко А. О. Окремі випадки складності перекладу Біблії // Перекладацькі інновації. 

Матеріали  IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Суми: 2019. 

– С. 106-108 

6. Рубаненко В. І. Лексичні особливості Інтернет-сленгу в дискурсі американської преси // 

Перекладацькі інновації. Матеріали  IX Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції. – Суми: 2019. – С. 130-131 

http://gf.sumdu.edu.ua/index.php/uk/golovnauk/golovna/shtat-kafedry/54-nazarenko-olena-v-yacheslavivna
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7. Козолуп К. В. Лінгво-прагматичні характеристики власних імен у медійному дискурсі // 

Перекладацькі інновації. Матеріали  IX Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції. – Суми: 2019. – С. 152-154 

8. Назаренко О.В., Великодна А. І. Semantic Features of Chrematonyms in the Series of Novels 

“A Game of Thrones” by George R. R. Martin // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку 

сучасного суспільства. Матеріали VIІ Всеукраїнської наукової конференції студентів,  

аспірантів, викладачів та співробітників. – Суми: 2019. – С. 10-14 

9. Назаренко О.В., Галеженко В. Г. Peculiarities of Slangy Lexico-semantic Units in Young Adult 

Literature (Based on the Novels of E. Lockhart) // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку 

сучасного суспільства. Матеріали VIІ Всеукраїнської наукової конференції студентів,  

аспірантів, викладачів та співробітників. – Суми: 2019. – С. 18-23 

10. Назаренко О.В., Коваленко А. Я. Frame-scenario “Love”: Cognitive Aspects (Based on the 

Novel of Brittainy C. Cherry “Disgrace”) // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку 

сучасного суспільства. Матеріали VІI Всеукраїнської наукової конференції студентів,  

аспірантів, викладачів та співробітників. – Суми: 2019. – С. 33-38 

11. Назаренко О.В., Коренівська Ю. В Настанови В. Кейса при перекладі заголовків новин // 

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали VІI 

Всеукраїнської наукової конференції студентів,  аспірантів, викладачів та співробітників. – 

Суми: 2019. – С. 104-108 

12. Назаренко О.В., Великодна А. Extracurricular reading as a tool of development of pupils’ 

creative abilities // Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у 

філології, перекладі та навчанні іноземних мов. Матеріали  IX Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції. -  Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет лінгвістики – 2019. – С. 356-

357 – Access mode: http://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/Zbirka_Lydyna_2019.pdf. – 

(02.04.2019) 

 

3.2 Кількість наукових конференцій – 4, виставок –, в яких взято участь, а саме:  

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

(березень 2019) 

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

Всеукраїнської наукової конференції студентів,  аспірантів, викладачів та співробітників 

(квітень 2019) 

3. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології (Рівне 2019) 

4. Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та 

навчанні іноземних мов. IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. -  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» Факультет лінгвістики (2019). 

 

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: Великодна 

Алла «Лінгво-когнітивні особливості ономастичного лексикону в англомовному художньому 

дискурсі», студентка 4 курсу група ПР-54 участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

студентів романо-германська філологія, напрям переклад – 1ий внутрівузівський етап. 

http://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/Zbirka_Lydyna_2019.pdf


Галеженко Валерія студентка 3 курсу група ПР-61 участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді з перекладу. 

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 2 та отриманих грантів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів – 2, а саме. 

1. Шинкаренко Аліна 41-й Міжнародний літній університет Отто-Фрідріха в м. Бамберг, 

Німеччина протягом серпня 2019 (разом з доцентом О. Єгоровою) 

2. Часовських Анастасія 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. Богданович Владислава  - Германські мови та літератури (Переклад включно) (ІФСК) 

(вступила у 2018 р. До цього була членом гуртка в якості школяра, школа №21) 

2. Півень Владислав - ФЕМ 

3.10 Інше (крім зазначеного вище): 

4. Кількість відпрацьованих годин керівником наукового об’єднання за планом роботи – 8 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членів наукового об’єднання 

 

№ Прізвище та ім’я Статус Факультет Група Структурний 

підрозділ 

1 Великодна Алла студент  ІФСК ПР-54  

2 Галеженко Валерія студент ІФСК ПР-61  

3 Деменкова Ксенія студент ІФСК ПР-61  

4 Коротун Анастасія студент ІФСК ПР-41  

5 Пономаренко 

Аліна 

студент ІФСК ПР-62  

6 Коваленко Альона студент ІФСК ПР-61  

7 Коренівська Юлія студент ІФСК ПР-61  

8 Денисенко Анна студент ІФСК ПР-61  

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 Глуходід Марія учень   Школа № 15 

14 Шумило Катерина учень   Школа № 21 

15 Півень Владислав учень   Школа № 21 

16 Кашпур Софія учень   КЗСОР 

«Сумська 

обласна 

гімназія-

інтернат для 

талановитих 

та творчо 

обдарованих 

дітей» 

 

 


