Інформація
з наукової роботи студентів Горлівського інституту іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
за 2018-2019н.р.
Організація наукової роботи студентів у ГІІМ ДВНЗ ДДПУ
здійснюється відповідно до «Положення про організацію наукової роботи
здобувачів вищої освіти у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ
ДДПУ».
Керівництво науковою роботою студентів та молодих учених у
Горлівському інституті іноземних мов здійснюється Радою студентського
наукового товариства (куратор – доктор філологічних наук, професор
А.Р. Габідулліна) та Радою молодих учених (голова – кандидат філологічних
наук В.О. Андрущенко).
Упродовж 2018-2019 навчального
року проведено
3 наукові
конференції і семінари різного рівня, з них 2 – студентів та молодих учених:
1) ХVІІ Міжрегіональна конференція молодих учених та аспірантів
«Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук», 16 травня
2019р. (188 учасників)
2) ІІ Всеукраїнський скайп-семінар студентів та молодих учених «Складні
питання гуманітарних дисциплін» у межах проведення XIII Всеукраїнського
фестивалю науки, присвячений 70-річчю Горлівського інституту іноземних
мов, 23 травня 2019 року. (105 учасників)
Опубліковано електронні збірки за матеріалами конференції
«Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук», 16 травня
2019р.:
1. Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук:
Збірник наукових праць: У 2 т. Бахмут : ГІІМ, 2019. Т. 1.
Мовознавство. 219 с. http://forlan.org.ua/doc/nauk/sborn_movozn.pdf
2. Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук:
Збірник наукових праць: У 2 т. – Бахмут : ГІІМ, 2019. Т. 2. Історія.
Літературознавство. Педагогіка. Методика. Психологія. 218 с.
http://forlan.org.ua/doc/nauk/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%202%
20%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf

У 2018-2019 н. р. під керівництвом викладачів ГІІМ працювало 26
наукових гуртків і проблемних груп, у яких брало участь понад 195
студентів.
У наукових виданнях опубліковано 171 працю студентів, з них у
співавторстві –0, у фахових виданнях України – 0, у виданнях, що входять

до наукометричних баз даних – 0, в іноземних виданнях – 0, у нефахових
виданнях – 23, тез конференцій різного рівня – 148.
У конференціях в межах інституту та за його межами у 2018-2019 н. р.
студентами
зроблено 224
доповіді, серед яких на регіональних
конференціях – 171, на всеукраїнських конференціях – 40, на міжнародних
конференціях – 13, з них – за кордоном – 0.
Студенти ГІІМ взяли участь у наукових заходах закладів вищої освіти
України :
- під керівництвом проф.. А.Р.Габідулліної, доц.. О.Л. Колесніченко:
1. Регіональна науково-практична конференція «До джерел слов’янської
мовної культури», Херсон, травень 2019.
- під керівництвом доц.. Несторук Н.А.:
1. Молода наука – роботизація і нано-технології сучасного
машинобудування: збірник наукових праць Міжнародної молодіжної
науково-технічної конференції / за заг. ред. С. В. Ковалевського, д-ра
техн. наук., проф. – Краматорськ : Донбаська державна машинобудівна
академія, 2019.
2. «Новітні технології в освіті, науці та виробництві»: збірник матеріалів І
Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 18 квітня 2019 р.
– Дніпро: Середняк Т. К., 2019.
- під керівництвом доц. Ясинецької О.А.:
1. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський
науковий вісник. Рівне: Рівненський державний гуманітарний
університет, 2019 (нефахове видання)
2. Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції молодих учених,
студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного
суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека». Київ:
Національна академія СБУ, 2019.
- під керівництвом ст.. викл. Врюкало В.М.:
1. Міжнародна
науково-практична конференція: Новини науки:
Дослідження, наукові відкриття, високі технології, 31 березня 2019,
Харків. (організатор – Громадська організація «Європейська наукова
платформа»).
- під керівництвом доц.. Волвенко Н.М.:
1. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші козацькі
читання», присвячені Конституції Пилипа Орлика, 5 квітня 2019р.,
м. Краматорськ
- під керівництвом ст..викл. Стуканової Ю.Р.:

1. Міжнародна наукова конференція «Травневі студії - 2019: історія,
політологія, міжнародні відносини», 24 квітня 2019, ДонНУ ім..
В. Стуса, м. Вінниця.
- під керівництвом проф.. Докашенко Г.П.:
1. ХІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської та
студентської молоді з міжнародною участю «Південно-Східна
Україна: зі стародавності у ХХІ століття», 22-25 листопада 2018р.,
м. Святогірськ
- під керівництвом проф.. Докашенка В.М., викл. Завгородньої А.О.:
1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 27 квітня
2019р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Г. Сковороди.
З 1 по 6 квітня 2019р. студенти ГІІМ взяли участь у низці наукових
заходів міжнародного статусу в рамках культурно-освітнього проекту
«Європа – наш спільний дім»:
- II Міжнародній науковій конференції «Сучасні інноваційні та
інформаційні технології у розвитку суспільства», 1 квітня 2019р., Вища
технічна школа в місті Катовіце (Польща)
- науково-методичному семінарі «Наука і практика в системі освіти
країн Європейського Союзу», 6 квітня 2019 р., м. Ополє (Польща).
5 наукових робіт студентів взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук 2018-2019 н. р. та отримано 1 диплом ІІІ ступеня:
- З напряму «Романо-германські мови і літератури» на базі
Київського національного лінгвістичного університету, 24-25 квітня
2019 року:
1. Інтерпретація біблійних мотивів в англомовній рок-поезії 196070-х років (біблійна образність)
Писарев Олександр (411а), науковий керівник – д. філол..н,
професор Комаров С.А.
- З напряму «Історія і археологія» на базі Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені В. Винниченка, 10-11
квітня 2019 року:
1. Соціально-етнічна характеристика населення Донецького регіону
(70-ті рр..ХХ ст..) (Погляд із сьогодення)
Петрук Аліна (502а), науковий керівник – д. іст. н., професор
Докашенко В.М.

- З напряму «Освітні педагогічні науки» на базі Дрогобичського
державного педагогічного університету імені Івана Франка, 10-12
квітня 2019 року:
1. Від плагіату до академічної грамотності (Золоте перо)
Вороніна Богдана, Ломова Анастасія (209г), науковий керівник –
к. пед. н., доцент Рукас Т.П.
- З напряму «Переклад» на базі Львівського національного
університету імені Івана Франка, 21-22 березня 2019 року:
1. Гумор у мультиплікаційних фільмах як проблема перекладу (Гумор)
Діаковська Людмила (441) , науковий керівник – к. філол. н., доцент
Ясинецька О.А. (ІІІ місце)
2. Лінгвостилістичні особливості перекладу сучасних англомовних
пісень українською та російською мовами (Світлодаль)
Рябоконь Яна (441), науковий керівник – к. філол. н., доцент Ясинецька О.А.
У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н. р. взяли
участь наступні студенти:
1. Писарев Олександр (411а), здобувач 4 курсу бакалаврського рівня
вищої освіти факультету романо-германських мов, спец.
«Англійська мова та література», 08-10 квітня 2019 р. на базі
Національного університету «Острозька академія». (11 місце,
заохочувальна грамота)
2. Орлова Катерина (321), здобувач 3 курсу бакалаврського рівня
вищої освіти факультету романо-германських мов, спец.
«Французька мова та література», 10-12 квітня 2019 року на базі
Запорізького національного університету (28 місце з 36 можливих)
3. Панова Олександра (431), здобувач 4 курсу бакалаврського рівня
вищої освіти факультету романо-германських мов, спец. «Німецька
мова та література», 10-12 квітня 2019 року на базі Київського
національного лінгвістичного університету (21 місце з 23
можливих)
4. Безмен Микита (302 а), здобувач 3 курсу бакалаврського рівня
вищої освіти факультету соціальної та мовної комунікації, 18-20
квітня 2019 року на базі Уманського державного педагогічного
університету імені П.Тичини
5. Власов Назар (302 а), здобувач 3 курсу бакалаврського рівня вищої
освіти факультету соціальної та мовної комунікації, 18-20 квітня
2019 року на базі Уманського державного педагогічного
університету імені П.Тичини
6. Петросян Аркадій (302 а), здобувач 3 курсу бакалаврського рівня
вищої освіти факультету соціальної та мовної комунікації, 18-20

квітня 2019 року на базі Уманського державного педагогічного
університету імені П.Тичини
Вперше у фінальному турі ІХ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед
студентів закладів вищої освіти гуманітарного профілю (Краматорськ, 02
лютого 2019р.) здобувач вищої освіти 3 курсу факультету соціальної та
мовної комунікації Зейналова Аліна (306а) посіла 3 місце.
Участь в міжнародних проектах, що виконуються за рахунок
міжнародних або іноземних грантів, магістра історії Концур Миколи
(гр..601а):
1. Німецько-українсько-білоруський проект «Відродження вугільних
регіонів» - ФНР, Білорусь, Україна, 2018-2019н.р.
2. «Молодь за мир: до 100-річчя завершення Першої світової війни –
100 ідей для миру», ФРН, Берлін, листопад 2018р.
3. Німецько-український проект «Переосмислення українських
студій», Львів, травень 2019р.

