Інформація
з наукової роботи студентів
Горлівського інституту іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
за 2019-2020 н. р.
Організація наукової роботи студентів Горлівського інституту
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
здійснюється відповідно до «Положення про організацію наукової роботи
здобувачів вищої освіти у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет».
Керівництво науковою роботою студентів та молодих учених
здійснюється Радою студентського наукового товариства (куратор – доктор
філологічних наук, професор А.Р. Габідулліна) та Радою молодих учених
(голова – кандидат педагогічних наук Д.В. Єфімов).
Упродовж навчального року проведено 3 науково-практичні
конференції студентів і молодих науковців:
1. IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих
систем», 29 листопада 2019р.
2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих
науковців «Україністика: нові імена в науці», 22-23 квітня 2020р.
3. XVІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених
та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних
наук», 14 травня 2020р.
Опубліковано електронні збірки за матеріалами конференцій:
1. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту
іноземних мов: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених
«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих
систем». Вип. 5. Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2019. 210 с.
http://forlan.org.ua/doc/konf/ConferenceProceedings_29November2019_HII
M_Bakhmut.pdf
2. Україністика: нові імена в науці : матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції студентів і молодих науковців (Бахмут, 22-23
квітня 2020 року) / Горлівський інститут іноземних мов. Бахмут : ГІІМ,
2020. 184 с.
http://forlan.org.ua/doc/nauk/ukr_2020_tezy.pdf

3. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту
іноземних мов: збірник наукових праць: У 2 т. Бахмут : ГІІМ, 2020. Т. 1.
Мовознавство. 237 с.
http://forlan.org.ua/doc/zbirn/VSNT-GIIM-v5_t1.pdf
4. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту
іноземних мов: збірник наукових праць: У 2 т. Бахмут : ГІІМ, 2020. Т. 2.
Літературознавство. Історія. Педагогіка. Методика. Психологія. 317с.
http://forlan.org.ua/doc/zbirn/VSNT-GIIM-v5_t2.pdf
У 2019-2020 н. р. під керівництвом викладачів ГІІМ працювало 24
проблемні групи і 6 наукових гуртків, у роботі яких брало участь близько 315
студентів.
У наукових виданнях опубліковано 294 статті студентів (2018-2019 н. р.
– 171), з них у співавторстві – 21 (2018-2019 н. р. – 0), у фахових виданнях
України – 2 (2018-2019 н. р. – 0), з них, у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних (Іndex Copernicus) – 2 (2018-2019 н. р. – 0), в
іноземних виданнях – 0, у нефахових виданнях – 10 (2018-2019 н. р. – 23), тез
доповідей на конференціях різного рівня – 282 (2018-2019 н. р. – 148), з них
тез доповідей Міжнародної конференції за межами України – 1,
Міжнародних конференцій в межах України – 52.
У конференціях в межах інституту та за його межами у 2019-2020 н. р.
студентами зроблено 349 доповідей (2018-2019 н. р. – 224), серед яких на
регіональних конференціях – 207 (2018-2019 н. р. – 171), на всеукраїнських
конференціях – 45 (2018-2019 н. р. – 40), на міжнародних конференціях – 100
(2018-2019 н. р. – 13), з них, за кордоном – 1 (2018-2019 н. р. – 0).
Студенти ГІІМ взяли участь у роботі наукових заходів освітніх закладів
України і за її межами :
- під керівництвом доц. Кокоріної Л.В. :
1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна
наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав,
19 лютого 2020р.)
- під керівництвом доц. Несторук Н.А.:
1. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи:
світові тенденції та національні особливості» (м. Каунас, Литва,
21 лютого 2020р.)
2. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість
студента та соціокультурне середовище університету в суспільному
контексті» (Київ, 8 травня 2020 р., ІВО НАПНУ)
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
сучасної педагогічної науки» (м. Дрогобич, 9-10 квітня 2020р.)

- під керівництвом доц. Ясинецької О.А.:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Людина в
мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи
розвитку» (Бердянськ, 12 травня 2020 р.)
- під керівництвом ст. викл. Єфімова Д.В.:
1. XI Міжнародна науково-методична конференція «Сучасна освіта –
доступність, якість, визнання» (Краматорськ, 13–14 листопада 2019р.)
2. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість
студента та соціокультурне середовище університету в суспільному
контексті» (Київ, 8 травня 2020 р., ІВО НАПНУ)
- під керівництвом доц. Андрущенко В.О.:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Людина в
мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи
розвитку» (Бердянськ, 12 травня 2020 р.)
- під керівництвом доц. Євсеєнка С.А.:
1. Форум краєзнавців Донеччини (м. Слов янськ, 15 травня 2020 р.)
- під керівництвом ст. викл. Стуканової Ю.Р.:
1. Сучасний рух науки: X міжнародна науково-практична інтернетконференція (Дніпро, 2–3 квітня 2020 р.)
2. Форум краєзнавців Донеччини (м. Слов янськ, 15 травня 2020 р.)
- під керівництвом доц. Грицук О.В.:
1. Міжнародна науково-практична конференція«Психологія в контексті
сучасних досліджень проблем розвитку особистості» (м.Запоріжжя, 1314 грудня 2019 р.)
2. ІІ
Міжнародна
науково-технічна
інтернет-конференція «Новітні
технології в освіті, науці та виробництві (м. Покровськ, 16 квітня
2020 р.)
- під керівництвом доц. Радіонової Т.М.:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в
освітньому просторі: європейський та національний досвід» (Суми, 1415 травня 2020 р.)
2. ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний
семінар «Лінгвіст-програміст» (м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р)
- під керівництвом доц. Мараховської В.Г.:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в
освітньому просторі: європейський та національний досвід» (Суми, 1415 травня 2020 р.)

- під керівництвом доц. Муратової О.В.:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в
освітньому просторі: європейський та національний досвід» (Суми, 1415 травня 2020 р.)
2. ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний
семінар «Лінгвіст-програміст» (м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р)
- під керівництвом доц. Тітової О.Б.:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в
освітньому просторі: європейський та національний досвід» (Суми, 1415 травня 2020 р.)
2. ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний
семінар «Лінгвіст-програміст» (м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р)
Участь здобувачів вищої освіти в конкурсах і проектах
9 наукових робіт студентів взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук 2019-2020 н. р. і за результатами рейтингування 3 роботи
посіли ІІІ місце:
- З напряму «Германські мови» на базі Київського національного
лінгвістичного університету:
1. Макаров Валерій (411б) Міжмовні запозичення у сфері «бізнес» як
компонент білінгвальної картини світу в сучасній Європі (на матеріалі
англійських запозичень в німецьку мову). Науковий керівник – доц..
Пожидаєва Н.П.
2. Панова Олександра (512а) Кохання Гете у листах. Науковий керівник –
доц.. Морозова Л.І.
- З напряму «Історія і археологія» на базі Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені В. Винниченка:
1. Безмен Микита (402а) Гетьманщина як форма української державності
(XVI–XVIII ст.). Науковий керівник – доц. Євсеєнко С.А.
- З напряму «Освітні педагогічні науки» на базі Дрогобичського
державного педагогічного університету імені Івана Франка робота
посіла ІІІ місце:
1. Ландік Анна (402а) Феномен прокрастинації в навчальновиховному процесі: шляхи подолання на засадах педагогіки.
Науковий керівник – доц. Несторук Н.А.

- З напряму «Переклад» на базі Львівського національного
університету імені Івана Франка. Дві роботи посіли ІІІ місце:
1. Кривоносова Маргарита
(441), Кривоносова Тамара (441)
Лексико-граматичні
особливості
перекладу
британського
комедійного фільму «Paddington» українською мовою (ІІІ місце).
Науковий керівник – доц. Ясинецька О.А.
2. Плоскіна Катерина (441) Структурно-семантичні особливості
англійських звуконаслідувальних слів та їхній переклад
українською мовою (ІІІ місце). Науковий керівник – ст. викл.
Корольова О.Ю.
3. Якубовський Сергій (521) Особливостi перекладу біблійної поеми
Альфреда Де Віньї «Невiрна жiнка». Науковий керівник –
проф. Аллахвердян Т.М.
- З напряму «Романські мови, методика викладання романогерманських мов, романо-германські літератури» на базі
Київського національного лінгвістичного університету:
1. Толчинська Анна (412а) Національно-культурна специфіка у
французьких фразеологізмах з компонентом «їжа». Науковий
керівник – доц. Потреба Н.А.
- З напряму «Гендерні дослідження» на базі Херсонського
державного університету :
1. Герасименко Катерина (411б) Чоловічі характери роману Дж.
Остін «Гордість і упередженість» в аспекті гендерної
проблематики. Науковий керівник – проф. Комаров С.А.
Здобувачі Власова Ганна (306а), Вороніна Богдана (309г), Зейналова
Аліна (406а) взяли участь в обласному етапі X Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка (01 грудня 2019р., м. Краматорськ). Зейналова Аліна (406а) посіла
ІІ місце, Власова Ганна (306а) – ІІІ місце.
Здобувачі Гончарова Надія (206а), Шевченко Юлія ( 206а), Власова
Ганна (306а) приєднались до участі в обласному етапі XX Міжнародного
конкурсу з української мови імені П. Яцика (15 грудня 2019р.,
м. Краматорськ). Власова Ганна (306а) посіла І місце, Шевченко Юлія ( 206а)
– ІІ місце.
Робота «Урок як дискурс» Ладоніної Варвари (309а) під керівництвом
проф.. А.Р. Габідулліної долучилась до участі у Всеукраїнському науково-

практичному конкурсі студентських робіт «Культурна дипломатія в
Україні: минуле, теперішнє, майбутнє» з нагоди 100-річчя культурної
дипломатії в Україні під егідою БО «Українське фулбрайтівське коло» та
Програми імені Фулбрайта в Україні.
Здобувачі вищої освіти Пащенко В. (412а) та Долгих Г. (342) під
керівництвом доц. Потреби Н.А. взяли участь у І Всеукраїнському
Конкурсі перекладачів «Львів Європейський» (23 лютого 2020р). Долгих
Ганна отримала диплом фіналіста.
6 здобувачів вищої освіти під керівництвом доц. Потреби Н.А.
отримали сертифікати учасників XIV Всеукраїнського студентського
конкурсу перекладу «Художнє слово в світовій культурі - 2020» у
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля:
Авдєєва Є. (342), Гончаренко Д. (321), Долгих Г. (342 ), Кулик А. (312 в),
Пащенко В. (412 а), Яблочко І. (312в).
Пащенко В. (412 а), Кулик А. (312 в) посіли в конкурсі ІІ місце за різними
номінаціями.
4 студентські роботи під керівництвом доц.. Борозенцевої Т.В. взяли
участь I Відкритому конкурсі студентських наукових робіт з філософії «1:0
на користь «Нового гравця»... людина та її буття на порозі глобальних
зрушень...» в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту
«Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» (Вища технічна школа в
Катовіце, Польща) , 20 травня – 25 червня 2020 р.:
1. Пшенична Альона (205а) «Умови та перспективи формування зрілої
особистості на сучасному етапі розвитку людства»
2. Бережна Ганна (207а) «Сучасна молодь: проблеми пошуку сенсу
життя»
3. Шеріхай Вікторія (207а) «Чи має сучасна людина свободу вибору?»
4. Борисенко Олександр (304а) «Тенденції сучасних психологічних
проблем людства та можливі перспективи розвитку».

