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ЗВІТ 
з наукової роботи за 2017 рік 

кафедри німецької мови та методики її викладання
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Видання друкованої продукції (методичні рекомендації, статті, тези тощо)

№ 
з/п

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг

1 Пянковська І.В. Навчальні матеріали з 
практичної граматики 
німецької мови 

Кропивницький, 2017. – 156 с.
 (7,4 д.а)                                                

2 Пянковська І.В. Die Mehrdeutigkeit der 
deutschen Konnektoren

//  Sternstunden der deutschen Sprache 
in der Ukraine :  Матеріали  XXIV 
Міжнародної  науково-практичної 
конференції  Асоціації  українських 
германістів  (29.09-30.09.2017).  – 
Чернівці:  Видавничий  дім 
«РОДОВІД», 2017. – С. 98-100.
 (0,1 д.а)

3 Степаненко А.В. «Інклюзивна освіта в Україні: 
проблеми та перспективи»

//Матеріали   обласної  науково-
практична  конференції  «Актуальні 
проблеми  розвитку  духовної 
особистості  школярів  на  засадах 
християнської  моралі» 01.12.2017, 
м. Кропивницький.
(0,4 д.а)

4 Токарєва Т.С.
Хоменко Т.А.

Активний лексичний 
мінімум. Матеріали до курсу 
«Практика усного та 
писемного мовлення» для 
студентів 3 курсу, 

Кіровоград: ПП «Центр оперативної 
поліграфії «Авангард», 2017. – 84 с.
(4,9 д.а).



спеціальність: Мова і 
література (німецька).

Статті у виданнях, включених до переліку фахових видань України

1 Воронкова Н.Р. Языковые особенности в 
регионах Германии

Наукові записки.-Випуск 153.- 
Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко 
В.Ф., 2017. – 764 с, с.582 – 585. 
(0,5 д.а.).

2 Оксанич М.П. Функціонування 
складнопідрядних речень з 
підрядними додатковими у 
середньоверхньонімецькій 
мові

Наукові записки.-Випуск 154.- 
Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко 
В.Ф., 2017. – 830 с, с.734 – 740
 (0,5 д.а.).

3 Оксанич М.П. Функціонування  підрядних 
причинових  сполучників  у 
середньоверхньонімецькій 
мові 

// Одеський лінгвістичний вісник. - 
Випуск 9. Одеса 2017. 270 с.
(0,5 д.а.).

Токарєва Т.С. Особливості вживання дієслів 
у різних функціональних 
стилях

Наукові записки.-Випуск 154.- 
Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко 
В.Ф., 2017. – 830 с, с.716 – 722
 (0,5 д.а.).

Хоменко Т.А. Становлення графічної 
системи німецької мови

Наукові записки.-Випуск 154.- 
Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко 
В.Ф., 2017. – 830 с, с.779 – 784
 (0,5 д.а.).

Петрова О.В. Конотативні власні назви в 
українській мові (до словника 
українських конотонімів)

Наукові записки.-Випуск 154.- 
Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко 
В.Ф., 2017. – 830 с, с.497 – 500
 (0,5 д.а.).

Наукові праці, опубліковані у 2017 році у виданнях, включених до інших 
наукометричних баз даних Copernicus, Journal Citation Reports, Google Scholar, РІНЦ 

тощо

№ 
з/п

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу / 
назва наукометричної 
бази даних, до якої 
входить видання

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи.

1 Тарануха Т.В. Структурно-семантичні 
та граматичні 
характеристики 
ад’єктивних 
фразеологічних одиниць 
на позначення рис 
характеру людини 
українській та німецькій 
мовах

// Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. 

Серія: Філологія. 
Випуск 28. – 
Одеса, 2017. – 
с.172-175.
(0,5 д.а.).

2 Тарануха Т.В. Фразеологічні одиниці на 
позначення рис 

// Науковий вісник 
Міжнародного 

Серія: Філологія. 
Випуск 27. – 



характеру людини з 
компонентами-
соматизмами в 
українській та німецькій 
мовах

гуманітарного 
університету.

Одеса, 2017. – 
с.175-179.
(0,5 д.а.).

Загальна кількість публікацій
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статті у 
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(к-
сть/д.а.)

Із них статті 
у виданнях, 
включених 

до 
наукометрич

них баз 
даних Scopus 

і Web of 
Science Core 

Collection
(к-сть/д.а.)

Із них 
статті у 

виданнях, 
включени

х до 
інших 

наукометр
ичних баз 

даних 
Copernicus

, Journal 
Citation 
Reports, 
Google 
Scholar, 
РІНЦ 

тощо (к-
сть/д.а.)

16,8
- - - - 12,3 4 3 1 0,5

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах
Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри

Міжнародні конференції (проведені в Україні)

ХІ  Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Мови і 
світ: дослідження та 
викладання»

23.03 – 24.03. 2017 Кіровоградський 
державний 
педагогічний 
університет імені В. 
Винниченка

Пянковська І.В.
Воронкова Н.Р.
Оксанич М.П.
Петрова О.В.
Токарєва Т.С.
Хоменко Н.Р.

XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
Асоціації українських 
германістів «Зірковий 
час німецької мови в 
Україні»

29.09-30.09.2017 Чернівецький на-
ціональний універси-
тет ім. Ю. Федькови-
ча

Пянковська І.В.

ІІ Міжнародна 
конференція з питань 
інклюзивної освіти 
«Відкриваючи двері»

14.10-15.10 2017 м. Київ Степаненко А.В.

Всеукраїнські конференції



Інше

V Міжнародний 
форум «Дні Австрії у 
Дрогобичі»

23.04. -30.04.2017 Дрогобицький 
державний педагогі-
чний університет ім. 
І.Франка

Пянковська І.В.

Всеукраїнський 
семінар «Aktuelle 
Perspektiven und 
Entwicklungen in der 
deutschsprachigen 
Landeskunde»

03.11-04.11.2017 Дніпровський 
національний 
університет мені 
Олеся Гончара 

Пянковська І.В.

Семінар 
координаторів 
Асоціації українських 
германістів

01.12.2017 Львівський на-
ціональний універси-
тет ім. І.Франка

Пянковська І.В.

Методико-
дидактичний семінар 
для вчителів середніх 
шкіл Кіровоградської 
області 

23.10-27.10. 2017 при Комунальному 
закладі «Кіровоград-
ський обласний інсти-
тут післядипломної 
педагогічної освіти 
імені В. Сухомлинсь-
кого»

Воронкова Н.Р. 
(референт)

ІІ Міжнародна он-
лайн конференція 
«Наука і практика 
прикладного аналізу 
поведінки: 
застосування 
принципів АВА  для 
розвитку 
мотиваційної, 
емоційної, 
когнітивної сфери у 
дітей з РАС»

9.09-10.09 2017 он-лайн конференція
 (Москва)

Степаненко А.В.

Інклюзивна  освіта, 
міжнародний  досвід, 
шляхи реалізації

6. 10. 2017 м. Київ Степаненко А.В.

Обласна науково-
практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
розвитку духовної 
особистості школярів 
на засадах 
християнської 
моралі».

01.12.2017 м. Кропивницький Степаненко А.В.

Зарубіжні відрядження

№ 
з/п

ПІБ Країна перебування Термін 
перебування

Результати перебування

http://www.dnu.dp.ua/
http://www.dnu.dp.ua/
http://www.dnu.dp.ua/


1 Пянковська Ірина 
Володимирівна

Німеччина, 
університет м. Ульм 

Стажування 
22.05.2017-
19.08.2017

Написання підручника 
«Національні варіанти 
німецької мови»

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 Проблеми 
зіставного 

мовознавства

канд.філ.наук, 
професор

Кучинський Б.В.

Денисенко 
Світлана 10

Третій четвер 
місяця

2 Проблеми 
стилістики та 
лексикології 

сучасної німецької 
мови

канд. пед. наук
доцент 

Токарєва Т.С.

Потєєва 
Єлизавета

10

Останній 
четвер місяця

3 Німецькомовні 
лауреати 

Нобелівської премії 
в області літератури

старший викладач
Воронкова Н.Р.

Кримчук Анна
8

Перший 
понеділок 

місяця

4 Нові дослідження в 
германістиці

канд. пед. наук
доцент 

Хоменко Т.А.

Вчорашній 
Олександр 10

Останній 
четвер місяця

5 Проблеми сучасної 
ономастики

канд. філ. наук
доцент Петрова О.В.

Драненко 
Вікторія

2 Остання 
середа місяця

6 Варіанти німецької 
мови

канд. філ. наук
доцент

Пянковська І.В.

Неспельська 
Ю.

6 середа
14.00

Студентські публікації (список публікацій)

№ Прізвище та ім’я 
студента

Назва видання Вид видання, місце та 
рік видання, об’єм (у 

д.а.)
1 Драненко Вікторія Семантичні  особливості  англомовних 

лексичних  запозичень  в  сучасній 
німецькій  мові  (на  матеріалі  газетного 
дискурсу)

Стаття
Студентський науковий 
вісник.-Випуск 17. – 
Кропивницький: РВВ 
КДПУ ім. В. Винниченка, 
2017. – 384 с, с.157 - 160
 (0,3 д.а.).

2. Саєнко Світлана Лексико-семантичні  особливості 
політичних виступів Ангели Меркель

Стаття
Студентський науковий 
вісник.-Випуск 17. – 
Кропивницький: РВВ 
КДПУ ім. В. Винниченка, 
2017. – 384 с, с.181 - 183
 (0,3 д.а.).

3 Сковпій Анна Національна  своєрідність  семантики 
фразеологічних  одиниць  у  сучасній 
німецькій мові

Стаття
Студентський науковий 
вісник.-Випуск 17. – 
Кропивницький: РВВ 



КДПУ ім. В. Винниченка, 
2017. – 384 с, с.184 - 187
 (0,3 д.а.).

Науково-дослідна робота студентів у 2017 році
Всього 

студентів 
денної 
форми

З них 
беруть 

участь у 
НДР

Кількість 
наукових 
гуртків та 
проблемни

х 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

91 46 6 - 3 - - - -

Завідувач кафедри німецької мови
та методики її викладання                                                     доц. Пянковська І.В.


