
Звіт 

кандидата філологічних наук Черняк О.П. 

про науково-педагогічну роботу на посаді 

доцента, завідувача кафедри іноземних мов та перекладу 

за 2020-2021 н. р. 

 

 

Упродовж 2020-2021 н.р. було організовано та проведено низку 

заходів: 

1. Кафедра іноземних мов та перекладу підготувала та провела 

Тиждень іноземних мов на факультеті міжнародних відносин з 15 по 19 

березня 2021 р.  

2. 19 березня 2021 р. кафедрою було організовано та проведено ХІ 

Міжнародний науково-практичний семінар «Мовні універсалії у 

міжкультурній комунікації». У роботі семінару взяли участь понад 70 

учасників. 

3. Участь у роботі Весняної школи, проведення занять-підготовки 

до ЗНО з англійської мови. 

4. Організація та проведення курсу «Підготовка до ЄВІ-2021» (з 18 

березня по 24 червня 2021 р.) загальною кількістю більше 50 занять. 

 

Взяла участь у роботі: 

 

 ХІ Міжнародного науково-практичного семінарі «Мовні 

універсалії у міжкультурній комунікації» (м. Луцьк, ВНУ імені Лесі 

Українки, 19 березня 2021 р.). Виступ з доповіддю на тему: «Мовчання як вид 

невербальної комунікації» 

 І Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-

конференції «Сучасні технології викладання іноземних мов та інтерпретації 

текстів світової літератури» (Остріг, Нацональний університет «Острозька 

академія», 9 березня 2021 р.). Виступ з доповіддю на тему: «Дистанційне 

навчання іноземних мов за допомогою інтерактивних технологій Microsoft 

Office 365: переваги та недоліки». 

 ХІV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми 

романо-германської філології та прикладної лінгвістики» (м. Чернівці, ЧНУ 

імені Юрія Федьковича, 14 травня 2021 р.). Виступ з доповіддю на тему: 

«Дистрибутивні характеристики комбінувальних форм у сучасній англійській 

мові». 

 Участь в онлайн-тренінгах від ТОВ “Дінтернал Ед’юкейшн” на 

теми: «ЄВІ частина «Читання»: алгоритм роботи з завданнями множинного 

вибору», «Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та 

педагогічні техніки», «Єдиний вступний іспит з англійської мови для 

абітурієнтів у магістратуру: типи завдань та стратегії підготовки студентів до 

іспиту», «Використання мови»: ефективні екзаменаційні стратегії та підходи 

до виконання завдань», «Сучасний інструментарій вчителя англійської для 



якісного навчання онлайн», «Міжнародний сертифікат Microsoft Certifed 

Educator як запорука професійного розвитку» (12 год) 

 

За звітний період дослідження виконувались у рамках науково-

дослідних тем: 

-  кафедральної «Мовні універсалії у міжкультурній комунікації»;  

- індивідуальної «Структурно-семантичні та комунікативно-

прагматичні особливості висловлень осуду (на матеріалі англомовного 

художнього дискурсу)». 

 

 

Опублікувала:  

 

– статті у фахових виданнях, які включені до категорії «Б»:  

1. Дистрибутивні характеристики комбінувальних форм у сучасній 

англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія / редкол.: І. М. 

Осовська (гол. ред.) та ін. Чернівці : Рута, 2021. Вип. 831-832. C. 156-166 

(співавтор Круглій О.Р.) Опубліковано: 2021-06-06 

DOI: 10.31861/gph2021.831-832.156-166 

 
– публікації у нефахових виданнях:  

1. Мовчання як вид невербальної комунікації // Мовні універсалії у 

міжкультурній комунікації: матеріали ХІ Міжнародного науково-

практичного семінару / ВНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 19 березня 2021 р. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – С. 80-82. (тези) 

2. Балтійський напрямок Кремлівської агресії: досвід Польщі // 

“Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи” Т. 10. / Інститут 

Польщі Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

Генеральне консульство РП у Луцьку. Луцьк, 2020.  С. 52-56 (співавтор 

Черняк П.А.) (стаття) 

 

 

Здійснювала керівництво студентською науковою роботою у 

проблемній групі “Проблеми комунікативних невдач у сучасній 

лінгвістиці” (10 студентів). Студенти взяли участь у роботі ХІ 

Міжнародного науково-практичного семінару «Мовні універсалії у 

міжкультурні комунікації» 19 березня 2021 р. Керівництво написанням 10 

публікацій студентів (Конюрська Д., Козлюк В., Сніжок С., Куценко А., 

Кондратюк О., Трач Л., Шадий К., Хомяк Д., Шевченко К., Шмігель В.) 
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