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м. Кропивницький 
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ІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 

Прогноз захисту дисертацій у 2019 році (прізвище та спеціальність) 

- Оксанич Маргарита Петрівна, 10.02.04 – германські мови 

 

ІІІ. Науково-дослідницька діяльність. 

4. Наявність свідоцтв про реєстрацію авторських прав, патентів на винаходи, 

заявочних матеріалів 

1. Токарєва Т.С. Хоменко Т.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір       

№ 79370 “Навчально-методичний посібник з аналізу тексту (на матеріалі творів 

німецьких письменників)”. Дата реєстрації 24.05.2018 

2. Токарєва Т.С. Хоменко Т.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір        

№ 82122 “Активний лексичний мінімум. Матеріали до курсу «Практика усного та 

писемного мовлення» для студентів 3 курсу, спеціальність: Мова і література 

(німецька)”. Дата реєстрації 11.10.2018 

3. Токарєва Т.С. Хоменко Т.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір        

№ 82123 “Активний лексичний мінімум. Матеріали до курсу «Практика усного та 

писемного мовлення» для студентів 4 курсу, спеціальність: Мова та література 

(німецька)”. Дата реєстрації 11.10.2018 

 

ІV. Публікації викладачів кафедри 

Видання іншої друкованої продукції (методичні рекомендації, статті, тези тощо) 

(окремо виділити публікації у виданнях, включених до переліку фахових) 

№ 

з/п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

1. Пянковська І.В. Тези «Deutsche und ukrainische 

Jugendsprache»  

 

// Німецька мова в Україні: Традиції, 

успіхи, завдання : Матеріали XXV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції Асоціації українських 

германістів (28–29 вересня 2018 р.). 

Львів: ПАІС, 2018. – С. 134–136. 

 (0,1 д.а.) 

2. Оксанич М.П. Розвиток асиндетичного 

зв’язку у середньоверхньо-

німецькій мові”.  

//Стратегії розвитку та пріоритетні 

завдання філологічних наук: 

Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 19-20 жовтня 2018 р. – 

Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2018.-116 с. – С.57-59  

(0,1 д.а.) 

3 Степаненко А.В. Vorbereitung der 

Deutschlehrer_innen für die 

Arbeit in Inklusionbedingungen  

// Німецька мова в Україні: Традиції, 

успіхи, завдання =Deutsch in der 

Ukraine: Traditionen, Erfolge, 

Aufgaben: Матеріали ХХV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції Асоціації українських 

германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). 



Львів: ПАІС, 2018., - C. 146-149.  

(0,1 д.а.) 

4 Степаненко А.В. Діти дощу  

 

Благовіст. Часопис для педагогів, 

студентів та учнів. – 2018.- № 68.- с. 

10-11. (0,1 д.а.) 

5 Степаненко А.В. Особливе дитинство. Жодного 

дня без відкриттів.  

 

// Благовіст. Часопис для педагогів, 

студентів та учнів. – 2018.- №69.- с. 7. 

(0,1 д.а.) 

6 Степаненко А.В. 

Токарєва Т.С. 

Хоменко Т.А. 

Методичні рекомендації щодо 

проведення дослідження, 

написання, оформлення та 

захисту кваліфікаційних робіт / 

Навчально-методичний 

посібник 

Кропивницький: ПП «Центр 

оперативної поліграфії «Авангард», 

2018. –  80 с. (4,5 д.а.) 

7 Токарєва Т.С. 

Хоменко Т.А. 

Навчально-методичний 

посібник з аналізу тексту (на 

матеріалі творів німецьких 

письменників) 

Кропивницький: ПП «Центр 

оперативної поліграфії «Авангард», 

2018. – 132 с.(15,0 д.а). 

8 Токарєва Т.С. 

Хоменко Т.А. 

Термінологічний словник: 

Навчально-методичний 

посібник для студентів 3 та 4 

курсу спеціальності “Мова і 

література (німецька)”.  

Кропивницький: ПП «Центр 

оперативної поліграфії «Авангард», 

2018. – 66 с. (3,7 д.а.) 

9 Токарєва Т.С. Deutschunterricht auf Deutsch: 

Навчально-методичний 

посібник 

Кропивницький: ПП «Центр 

оперативної поліграфії «Авангард», 

2018. – 96 с. (5,58 д.а.) 

10 Токарєва Т.С. Навчальні матеріали з курсу 

«Тестування та оцінювання 

німецької мови» 

ЦДПУ ім. В.Винниченка, кафедра 

німецької мови та методики її 

викладання,  2018. – 85 с. (3,5 д.а.) 

11 Токарєва Т.С. Навчальні матеріали з курсу 

«Сучасні освітні технології у 

викладанні іноземних мов» 

ЦДПУ ім. В.Винниченка, кафедра 

німецької мови та методики її 

викладання,  2018. – 102 с. (4,25 д.а.) 

12 Хоменко Т.А. Навчально-методичний 

посібник з аналізу художніх 

ліричних творів для студентів 

факультету іноземних мов, 

спеціальності 6.020303 Мова і 

література (німецька) та 014.02 

Середня освіта. Мова і 

література (німецька) 

Кропивницький: ПП «Центр 

оперативної поліграфії «Авангард», 

2018. – 64 с. (3,72 д.а.) 

Статті у виданнях, включених до переліку фахових видань України 

1. Пянковська І.В. Textkompetenz als Bestandteil 

der Sprachkompetenz 

 

//Наукові записки.-Випуск 165.- 

Серія: Філологічні науки – 

Кропивницький: Видавництво «Код», 

2018. – 694 с., - С. 542–548. (0,5 д.а.) 

2 Воронкова Н.Р. Цифрові технології: нові 

можливості при вивченні 

іноземної мови 

//Наукові записки.-Випуск 165.- 

Серія: Філологічні науки – 

Кропивницький: Видавництво «Код», 

2018. – 694 с., - С. 615-619. (0,5 д.а.) 

3 Оксанич М.П. Вплив діалектної дивергент- // Наукові записки. Серія: Філологічні 



тності на розвитогк писемних 

пам’яток у давньоверхньо-

німецькій мові 

науки.– Кропивницький. РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2018. Випуск 164  

– С. 48-54. (0,5 д.а.) 

4 Степаненко А.В. Підготовка майбутніх вчителів 

іноземної мови до реалізації 

особистісно-орієнтованого 

навчання в сучасній школі в 

контексті інклюзивної освіти. 

//Наукові записки.-Випуск 165.- 

Серія: Філологічні науки – 

Кропивницький: Видавництво «Код», 

2018. – 694 с., - с. 574-578.  

(0,5 д.а.) 

5  Токарєва Т.С. Організація самостійної роботи 

учнів при вивченні німецької 

мови 

//Наукові записки.-Випуск 165.- 

Серія: Філологічні науки – 

Кропивницький: Видавництво «Код», 

2018. – 694 с., - с. 578-584. (0,5 д.а.) 

6 Токарєва Т.С. Іменник та його категорії через 

призму стилістики (на 

матеріалі німецької мови) 

//Наукові записки.-Випуск 165.- 

Серія: Філологічні науки – 

Кропивницький: Видавництво «Код», 

2018. – 694 с., - с. 156-164. (0,5 д.а.) 

7 Хоменко Т.А. Основні підсумки орфографіч-

ної реформи німецької мови 

Наукові записки.-Випуск 165.- Серія: 

Філологічні науки – Кропивницький: 

Видавництво «Код», 2018. – 694 с., - 

с. 63-68. (0,5 д.а.) 

 

 

Загальна кількість публікацій 
Загальний 

об’єм 

видань за 

звітний рік 
(к-сть/д.а.) 

Від загального об’єму 
Моногр

афії 

(ксть/д.а.) 

Підру
чник

и 

(ксть/д.

а.) 

Навчально-
методичні 

посібники 

Метод
ичні 

розроб

ки 

(к-

сть/д.а.) 

Статті в журналах та наукових збірниках 

Тези 
(к-сть 

/д.а.) 
Всього 

(к-сть 

 /д.а.) 

З них 

з 

гриф

ом 

МОН

/реко

менд

ацією 

вчено

ї ради 
(к-

сть/д.а.) 

Всього 

(к-ст/д.а.) 

Із них 

статті у 
фахових 

виданнях 

(к-сть 

/д.а.) 

Із них статті у 

виданнях, 
включених до 

наукометричн

их баз даних 

Scopus і Web 

of  Science 

Core Collection 

(к-сть/д.а.) 

Із них 

статті у 
виданнях, 

включених 

до інших 

наукометр

ичних баз 

даних 

Copernicus, 

Journal 

Citation 

Reports, 

Google 

Scholar, 
РІНЦ тощо 

(к-сть/д.а.) 

19/44,25 д.а. - - 
5/32,5 

д.а 
 2/7,75 д.а 9/3,7 д.а. 7/3,5 д.а - - 3/0,3д.а 

 

V. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, та участь у наукових 

заходах 

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри 

Закордонні конференції* 

    

Міжнародні конференції (проведені в Україні) 

XII-та  

Міжнародна науково-

практична 

22-23 березня 

2018 р.  

м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, факультет 

Пянковська І.В. 

Воронкова Н.Р. 

Оксанич М.П. 



конференція «Мови і 

світ: дослідження та 

викладання» 

іноземних мов Степаненко А.В. 

Токарєва Т.С. 

Хоменко Т.А. 

ХХV Міжнародна 

конференція спілки 

українських 

германістів 

DEUTSCH IN DER 

UKRAINE: 

TRADITIONEN, 

ERFOLGE, 

AUFGABEN 

28–29 вересня 2018 р. м. Львів Пянковська І.В. 

Степаненко А.В. 

 

Всеукраїнські конференції 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

„Стратегії розвитку та 

пріоритетні завдання 

філологічних наук” 

19-20 жовтня 2018 р.  

 

м. Запоріжжя: 

Класичний приватний 

університет 

Оксанич М.П. 

Інше 

Методико-

дидактичний семінар: 

Aufgaben, Übungen, 

Interaktion: Sprechen 

und Hören im DaF-

Unterricht 

16 травня 2018 р. м. Кропивницький, 

Льотна академія 

Національного 

авіаційного 

університету 

Воронкова Н.Р. -

референт Гете-

Інституту 

 

Токарєва Т.С. 

Хоменко Т.А. 

Семінар для 

викладачів німецької 

мови «Мова-політика. 

Мовна політика»  

15-16 березня 2018 р. Львівський 

національний 

університету імені 

Івана Франка 

Степаненко А.В. 

 

*Участь у закордонних конференціях підтверджується копіями сертифікатів. 
 

VІІ. Науково-дослідна робота студентів: 

 кількість гуртків (назва, керівник), стан роботи у гуртках, кількість залучених 

студентів; вказати кращих; 

№ Назва наукового 

гуртка 

Науковий 

керівник 

Староста Кількість 

студентів 

Дані занять 

1 Актуальні проблеми 

граматики 

 

канд. філ. наук 

доцент  

Пянковська І.В. 

  Тихоненко Д. 7 Остання п’ятниця 

місяця 

2 Регіональне, 

релігійне розмаїття, 

виховання та освіта, 

міжкультурна 

комунікація 

старший 

викладач 

Воронкова Н.Р. 

 

Яковлєва А. 8 Перший вівторок 

місяця 

3 Актуальні проблеми 

фонетики 

викладач 

Оксанич М.П. 

Ляшенко Н. 6 Останній четвер 

місяця 

4 Актуальні проблеми 

когнітивної 

лінгвістики та 

навчання 

канд. пед. наук, 

ст. викл.  

Степаненко А.В. 

Мустафаєв А. 4 Третя п’ятниця 

місяця 

5 Зіставні дослідження 

неспоріднених мов 

канд.філ.наук,  

ст. викл.  

Тарануха Т.В. 

Мельник А. 6 Остання п’ятниця 

місяця 

6 Проблеми стилістики 

сучасної німецької 

канд. пед. наук 

доцент  

Зубко Д. 6 Останній вівторок 

місяця 



мови 

 

Токарєва Т.С. 

7 Нові дослідження в 

германістиці 

 

канд. пед. наук 

доцент 

Хоменко Т.А. 

Орлова Ю. 6 Остання п’ятниця 

місяця 

 

- участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях 

та семінарах (вказати назву, місце проведення та учасників)  

  Рєзніченко Єлизавета (6 курс) - Стипендія від фонду Ганса Зайделя (м. Мюнхен, Німеччина) 

на навчання в університеті та підготовки магістерської роботи (01.04.2018-01.06.2018) 

 

 - студентські публікації (список публікацій) 
№ Прізвище та ім’я  

студента 

Назва видання Вид видання, місце та рік видання, 

об’єм (у д.а.) 

1 Андрущенко Я. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Роль орфографічних реформ у 

становленні орфографічних 

норм німецької мови»  

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 18. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 479 

с. (с.161-164). 0,3 д.а. 

2 Руссман С. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Зособи образності у романі 

Патріка Зюскінда  «Парфумер» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 18. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 479 

с. (с. 186-188). 0,3 д.а. 

3 Соловей Д. 

   

(заочна форма 

навчання) 

«Латинські запозичення в 

системі сучасної німецької мови 

та особливості їх 

функціонування» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 18. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 479 

с. (с.223-227). 0,3 д.а. 

4 Хільченко Є. 

 

(заочна форма 

навчання) 

 

«Лексико-стилістична 

специфіка текстів політичних 

промов Канцлера Німеччини 

Ангели Меркель та Президента 

України Петра Порошенка» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 18. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 479 

с. (с.242-245). 

0,3 д.а. 

5 Хомутенко І. 

  

(заочна форма 

навчання) 

«Політичний виступ як 

різновид політичного дискурсу 

на матеріалі промов німецьких 

політиків» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 18. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 479 

с. (с.245-248). 0,3 д.а. 

6 Гончар О. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Продуктивні моделі 

словотвору прикметників 

німецької мови» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.159-162). 0,3 д.а. 

7 Другаль В. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Розвиток соціокультурної 

компетенції на уроках 

німецької мови в старших 

класах» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.171-174). 0,3 д.а. 

8 Єрьоміна А. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Сленгізми у німецькій мові як 

рушійна сила впливу на 

картину світу сучасної молоді» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.176-179). 0,3 д.а. 

9 Мельник А. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Національно-культурні 

особливості фразеологізмів з 

антропонімічним компонентом 

у німецькій мові» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.240-242). 0,3 д.а. 

10 Морква І. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Німецька антропоніміка як 

лінгвокраїнознавча проблема» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.245-247). 0,3 д.а. 



11 Мустафаєв А. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Особливості інклюзивного 

навчання іноземної мови дітей з 

особливими освітніми 

потребами» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.249-252). 0,3 д.а. 

12 Перегонцева Н. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Особливості орфографії 

німецької мови на ранніх етапах 

її розвитку» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.263-266). 0,3 д.а. 

13 Резніченко Є. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Інноваційна презентація 

лексикографічних даних (на 

матеріалі німецьких та 

українських онлайн-словників)» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.273-276). 0,3 д.а. 

14 Тихоненко Д. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Модальні частки в сучасній 

німецькій мові» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.290-292). 0,3 д.а. 

15 Товт В. 

 

(денна форма 

навчання) 

«Номінативні омоніми в 

німецькій та українській мовах» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.293-295). 0,3 д.а. 

16 Мельник Т. 

 

(заочна форма 

навчання) 

«Історичні особливості 

становлення літературної 

німецької мови» 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 19. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 577 

с. (с.242-245). 0,3 д.а. 

 

Науково-дослідна робота студентів у 2018 році 

Всього 
студентів 

денної 

форми 

З них 
беруть 

участь у 

НДР 

Кількість 
наукових 

гуртків та 

проблемних 

груп 

Кількість 
авторських 

посвідчень, 

одержаних 

студентами 

Кількість 
робіт, 

опублікова

них 

студентами 

Чисельніст
ь студентів 

учасників 

міжнародн

их та 

всеукраїнсь

ких 

конференці

й та 

семінарів 

Участь у 

конкурсах: 
всього 

направлено 

робіт/відзн

ачено 

нагородами 

Участь у 
Всеукраїнс

ькому 

конкурсі 

студентськ

их 

наукових 

робіт/ 

дипломи І, 

ІІ, ІІІ 

ступеня  

Участь в 

олімпіаді  
взяли 

участь у ІІ 

етапі/зайня

ли призові 

місця 

79 48 7 - 16/(4,8 д.а) 1 - - - 

 

Завідувач кафедри німецької мови 

та методики її викладання                                                     доц. Пянковська І.В. 
 


