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1. Академічна мобільність
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ
Кафедра української мови, літератури та культури факультету лінгвістики в 2018 році
працює в таких напрямках: 1) висококваліфіковане навчання студентів усіх факультетів
університету української мови за професійним спрямуванням для кращого оволодіння
українською науково-технічною термінологією; 2) викладання культурології, що сприяє
формуванню у студентів власної життєвої позиції, осмисленню професійного становлення й
інтегрування власної діяльності в культурне сучасне середовище України і світу; 3) надання
консультативної допомоги студентам, викладачам та співробітникам університету,
іноземним громадянам в оволодінні та вдосконаленні державної мови.
На кафедрі української мови, літератури та культури у 2018 році працював 16
викладач: 11 кандидатів наук, 7 старших викладачів, 3 викладачів, 1 – іноземний викладач.

2. Активність міжнародного співробітництва
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ
Кількість працівників, які брали участь в міжнародних конференціях, семінарах
У 2018 році викладачами кафедри української мови, літератури та культури в
міжнародних наукових виданнях було опубліковано 1 статтю.
Викладачі кафедри були учасниками 12 міжнародних науково-практичних
конференцій:
1. Мовна інтерференція: формування міжкультурної компетенції студентів / Матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний,
когнітивно-дис-курсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». – Київ.: КПІ
ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С. 85-87 – Динікова Л.Ш.
2. До проблем впровадження змішаного навчання в Україні / матер. ІІ між нар. наук.практ. конф «Інтернаціона-лізація вищої освіти України в умовах полікультурного
світового простору: стан, проблеми, перспективи. – Маріуполь: МДУ, 2018. – С. 299301 – Лук’янчук Л.Я.
3. Ментальна характеристика народів Східної Європи// Тенденції та вектор розвитку
науки в сучасному світі: VІ міжнародна науково-практична інтер-нет-конференція:
тези доповідей, Дніпро, 30 квітня 2018 р. – Ч.1. – Дніпро: НБК, 2018, с.56 – 65. –
Лук’янчук Л.Я.
4. Європейський та український менталітет: порівняльна харак-теристика// Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція, 30 березня 2018 р.. Наука у контексті
сучасних глобалізаційних процесів: тези доповідей. – Ч.1. – Дніпро: НБК, 2018, С. 6169 – Лук’янчук Л.Я.
5. Використання дистанційних курсів в технології змішаного навчання// К., Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2018 р., «Сучасні освітні
технології навчання: Україна – Європейський Союз». – ГО «СМАРТ-ОСВІТА». 2018,
С. 53-55 – Лук’янчук Л.Я.
6. Роль науково-дослідної роботи студентів у формуванні мовно-комунікативної
компетенції / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації:
лінгвокультурний, когнітивно-дис- курсивний, перекладознавчий та методичний
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аспекти». – Київ.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С.
188-189 – Нечипоренко А.Ф.
7. Науково-методичний аспект диски-пліни «Культура наукового технік-ного мовлення
фахівця» / матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації:
лінгво-культурний, когнітивно-дискурсив-ний, перекладознавчий та методичний
аспекти». – Київ.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С.236238 – Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М.
8. Формування критичного мислення в системі інтерактивних технологій, Міжнародна
науково-практична ін.-тернет-конференція,. – Ірпінь 2018. – С. 170-176 –
Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М.
9. Формування комунікативної комп-тентності: storytelling-технологія//К., Зб. наук.
праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та вектор розвитку
науки в сучасному світі», 2018, - С. 75-78 – Нечипоренко А.Ф.
10. «Język ojczysty jako żródło samoidentyfikacji osoby» /Materiały II Międzynarodowej
Naukowo-Praktycznej Konferencji „Polacy na Ukrainie: historyczna pamięć w aspekcie
filantropiji”, 2018. – с. 33-36 – Новак О.М.
11. Деякі завваги щодо етикетних мовних формул // Травневі наукові читання – 31 травня
2018 р.: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конфе-ренція: тези доповідей /
У двох частинах. – Дніпро: НБК, 2018. – Частина ІІ. – С. 10 – 17. – Кушлаба М.П.
12. Міжнародний науковий конгрес МАГ-2018. – 27−29 червня // Roundtable: The Vision
of the Self: Ukraine’s auto–perception in Arts and Sciences Narratives (XIX – XXI enturies)
/ Погляд на себе: образ України у автоперцепціях митців і науковців XIX – XXI ст. –
Березовенко А.В.

3. Активність на міжнародних ринках освітніх послуг

4. Ефективність міжнародної діяльності
Кафедра української мови, літератури та культури
- Новак О.М., викладач – голова Польсько-українського культурного товариства
«Родина» (офіційний сайт – rodzina-browary.blogspot.com).
- За угодою про співпрацю з Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща
стажування Войцеха Зволінського, викладача Яґеллонського університету (Польща,
м. Краків), на кафедрі української мови, літератури та культури факультету лінгвістики КПІ
ім. Ігоря Сікорського.

5. Міжнародні публікації
Кафедра української мови, літератури та культури
№ з/п

Автори

Бібліографічний опис
(за формою 23 ВАК)
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Динікова Л.Ш.

The Formation of Crimean Tatar Periodical Press as the Driver of Cross-Cultural Transformations in the Society// АК., Зб.наук.праць «Вісник Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв». – 2018. - № 1, С. 67-70
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