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1. Басюк М.П. Вплив передумов на формування сучасної дуальної системи 
вищої освіти Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології» –  Вип.№4 (38), 2014. – Суми: СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка. – 2014. – С. 91-98.  

2. Великодська О.О. Теоретичні аспекти застосування трансформації присудка у 
перекладі з англійської мови українською // Наукові записки: 
збірник наукових праць. – Випуск 126. – Серія: Філологічні 
науки (мовознавство) –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 
В.Винниченка, 2014. – С. 107–111.  

3.  
І.Волощук, Г.Усик 

Мовні засоби репрезентації сучасної воєнно-маркованої лексики 
та термінології // Наукові записи: серія: Філологічні науки.-
Кіровоград, 2014 с.363-373. 

4.  
Волощук І.П. 

Формування професійної компетентності студентів ВНЗ: 
компетентнісний підхід // Соціально-педагогічна парадигма 
виховання: сутність та шляхи реалізації: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (Ніжин  25-26 вересня 2014).- 
Ніжин, 2014 с.56-67. 

5. Демиденко О.П. Сучасні комп’ютерні лексикографічні системи: вітчизняний та 
зарубіжний досвід / Наукові записки. – Випуск 126. – Серія 
Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ 
ім.В.Винниченка, 2014. – 606с. – С.480-484.  
(у співавторстві з О.Горбатюк) 

6. Демиденко О.П. Національні символи: лінгвокультурологічний аспект / Наукові 
записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 43. – С.87-91.  

7. Демиденко О.П. Емотивність національно-культурних символів / Збірник 
наукових праць «Наукові записки. Серія : Філологія». – Вінниця: 
Вінницький державний педагогічний університет 
ім..М. Коцюбинського, 2014. – Вип.19. – С.413-418.  

8. Демиденко О.П. Терміносистема фахової мови сталого розвитку та її особливості 
/ Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво 
Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 
49. – С.37-40. 
(у співавторстві з О.Горбатюк)  



9. Демиденко О.П. Національна ідентичність: лінгвосеміотичний аспект // Збірник 
наукових праць “Мова і суспільство”.– Львів, 2014. – Вип. 5. 
(Надано до друку ) 

10. Дзіман Г.М. Навчання студентів-магістрів технічних спеціальностей 
академічного письма англійською мовою // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології, - Сумський державний 
педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 105-
112. 

11. Дзіман Г.М. Жанрово-стилістичні аспекти формування англомовної 
компетентності студентів-магістрантів у письмі // Вісник 
Чернігівського національного педагогічного університету: 
педагогічні науки. Випуск 119, 2014. – С. 51-55. 

12. Дубінська О.Б. Функціональний аспект термінологічної лексики (на матеріалі 
технічних текстів)// Наукові записки. Серія: Філологія 
(мовознавство). Випуск 19. – Вінниця, 2014. – С.115-119. 

13. Іщенко Н.Г. Жанрова палітра наукової комунікації // Наукові записки 
національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету 
«Острозька академія», 2014. – Вип.45. 

14. Іщенко Н.Г. Науково-технічний стиль у системі функціональних стилів // 
Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Філологічна». – Вид-во Нац-го уні-ту 
«Острозька академія», 2014.- Вип.46. 

15. Ковальська Н.В., 
Присяжнюк Н.М.  

Success factors of students’ presentations // Наукові записки. – 
Вип. 128  – Серія: Філологічні науки (мовознавство):– Кіро-
воград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. - С. 559-563  

16. Корнєва З.М. Конструктивістське навчання як основа широкопрофільної та 
вузькопрофільної іншомовної професійної підготовки студентів 
другого курсу технічного ВНЗ  // Вісник Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія 
: Педагогічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧДПУ ім. Богдана 
Хмельницького, 2014. − № 8 (301) – С.24-30 

17. Корнєва З.М. Practical Classroom Techniques of Sociolinguistic Competence 
Development in Teaching ESP to Students Majoring in Technology 
// Вісник Чернігівського національного педагогічного 
університету. Серія: Педагогічні науки.– 2014. - №119. – с. 102-
105 

18. Макеєва К. С. Кельтський елемент в ойконімах південних графств Англії. 
Наукові записки. - Випуск 129. - Серія: Філологічні науки 
(мовознавство) - Кіровоград:РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 
2014. С. 495-499. 

19. Нарольська А.А. Місце англомовних арготизмів в нелітературному шарі лексики та 
проблема їх відтворення українською мовою // Наукові записки. – 
Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: 
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – с. 258-262.  



20. Нарольська А.А. Імпліцитна іронія як засіб передачі світосприйняття в 
англійській художній літературі ХХ ст. (на матеріалі роману 
«Театр» С. Моема) // Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського . 
Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. 
ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – 
Вип. 19. – с. 342-345.  

21. Прокойченко А.В. Спільні та диференційні ознаки категорій  
емотивності, експресивності та оцінності // Наукові записки. – 
Вип. 19.  – Серія: Філологія. – Вінниця. – 2014. - С. 248-251. 

22. Тараненко Л.І. Притча: функціональне призначення та трактування змісту // 
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 128. – 2014. – С. 
230-239. 

23. Тараненко Л.І. Моделювання концептосфери змістового насичення 
фольклорних творів // Наукові записки. Серія: Філологічні науки 
(мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 
2014. – Вип. 127. – С. 163-172. 

24. Тараненко Л.І. Смисломісткі та структурні особливості тексту міфу // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 
1102. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання 
іноземних мов». – Харків. – 2014. – С. 145-154. 

25. Тараненко Л.І. Дефініція та функції англійської фольклорної легенди // 
Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. 
Мовознавство. – Вип. 5(282). – Луцьк. – 2014. – С. 139-143. 

26. Тараненко Л.І. Узагальнена дефініція та функціональні ознаки англійської 
фольклорної загадки // Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 
Острог Видавництво Національного університету «Острозька 
академія». – 2014. – С. – Вип. 48. – С. 248-250. 

27. Тараненко Л.І. Підходи та напрями дослідження фольклорних текстів малої 
форми // Вісник ЧНУ. Серія Філологічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 
2014. 

28.  
Тараненко Л.І. 

Подібність структурно-фабульної побудови текстів англійської 
фольклорної притчі і байки // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. – № 1102. Серія «Романо-
германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 
Харків. – 2014.  

29. Тараненко Л.І. Спільність структурно-фабульних елементів англійських 
фольклорних міфів, казок і легенд // «Нова філологія». – 
Запоріжжя, 2014 



30. Ткачик О.В. Номінативні процеси у сучасному англомовному політичному 
дискурсі (афіксація і словоскаладання) // Наукові записки. Серія: 
Філологія (мовознавство). – Вип.18. – Вінниця: ВДПУ, 2014. – с. 
181-185 

31. Ткачик О.В. Номінативні процеси у сучасному англомовному політичному 
дискурсі (усічення, злиття, абревіація) // Мова і культура. – К.: 
Видавничий дім Д. Бураго, 2014. – Вип. 16. – Т. IV (166). – с. 
224-229.   

32. Федоренко С.В. Пріоритетність загальногуманітарної підготовки у формуванні 
гуманітарної культури студентів у США // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми 
: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С.  66 –75. 

33. Федоренко С.В. Вища освіта США в контексті гуманістично-культурологічної 
освітньої парадигми // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький університет ім. Григорія Сковороди». –  Дод. 4 
до Вип. 31. – Т. II (10): Темат. вип. «Міжнародні Челпанівські 
психолого-педагогічні читання».  – К. : Гнозис, 2014. – С. 379–
386 

34. Федоренко С.В. Когнітивно-конативний аспект грамотності як комплексного 
педагогічного феномена в складі гуманітарної культури 
студентів у США // Зб. наук. праць Уманського державного 
педагогічного університету (у друці) 

35. Федоренко С.В. Методологічний потенціал трансдисциплінарного підходу в 
формуванні гуманітарної культури студентів у США // Зб. наук. 
праць Ніжинського державного педагогічного університету (у 
друці) 

36. Федоренко С.В. Роль мистецтва у формуванні гуманітарної культури студентів 
вищих навчальних закладів США // Зб. наук. праць Уманського 
державного педагогічного університету. (у друці) 
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1. Ващило О.В. Формування іншомовної професійно орієнтованої 
комунікативної компетентності в говорінні студентів 
магістратури технічних спеціальностей Молодь і ринок: 
щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 6 (113). – 
Дрогобич, 2014. – С. 107–112. 

2. Волощук І.П. 
 

Реалізація професійно-орієнтованних технологій навчання як 
чинник успішного працевлаштування студентів-випускників 
ВНЗ / І.Волощук // Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: матер. 
XII- міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця 21-
23 травня).- Вінниця, 2014 с. 217-221. 



3. Усик Г.М. 
 

Явление конверсии как тенденция развития языка// Научная 
дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии : Сборник статей по материалам ХХІ 
международной научно-практической конференции №2 (21), с. 
140 – 144, М., 2014 г. 
У співавторстві з Савченко Е.С. 

4. Демиденко О.П., 
Коломієць С.С. 

Перспективи підготовки перекладачів у політехнічному ВНЗ в 
аспекті сучасних вимог до якості освіти // Збірник матеріалів ІV 
Всеукраїнського педагогічного конгресу [«Реформування 
освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції»] 
(15-16 жовтня 2014 р., м. Львів) (Надано до друку ) 

5. Зайченко Ю.О. Експресивні зсуви при перекладі творів жанру фентезі на різних 
мовних рівнях // Вісник НТУУ «КПІ». Сер.: Філологія. 
Педагогіка. Вип.4/2014 – Україна, Київ, 2014.  У друці. 

6. Захарова Л.М. Складноструктурні елементи абревіатур в термінотворенні 
технічної підмови.// Materialy X mezinarodni naukowi-praktycznej 
Konferencji “Naukowa mysl innforinacyjej powieki – 014” Volume 
20. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia. С.38 – 42.  
У співавторстві з Висоцькою В.В 

7. Захарова Л.М. Номінація процесів, предметів, якості та кількості у складних 
утвореннях з елементами –looking, -like // Materialy X 
mezinarodni vedecko - prakticka conference “Dny vedy – 2014”. -
Dil 18.Filologicke vedy,: Praha. Publishing House “Education and 
Science” s.r.o.  С.38-43.  
У співавторстві з Душенок Л.Н. 

8. Іщенко Н.Г.  Конотація – засіб вираження оцінки // Взаємодія одиниць мови 
та мовлення: комунікативно когнітивний, соціокультурний, 
перекладознавчий і методичний аспекти.- Вид-во Національного 
техн. уні-ту « КПІ»,ФЛ. 

9. Іщенко Н.Г., 
Криворотенко М. 

«Наукова редакційна стаття як мовленнєвий жанр». // Вісник 
Націоналного технічного університету України: «КПІ». Серія: 
Філологія. Педагогіка: зб.наук.праць. – Київ, 2014. - № 3. 

10. Іщенко Н.Г.,  «Рекламний текст як форма соціального впливу» // Вісник 
Націоналного технічного університету України: «КПІ». Серія: 
Філологія. Педагогіка: зб.наук.праць. – Київ, 2014. - № 3. 
У співавторстві з Телегіна К. 

11. Іщенко Н.Г.,  «Соціальна зумовленість  евфемізмів» // Вісник Націоналного 
технічного університету України: «КПІ». Серія: Філологія. 
Педагогіка: зб.наук.праць. – Київ, 2014. - № 3.  
У співавторстві з Бургела Я. 

12. Іщенко Н.Г.,   «Культурна складова науково-популярного тексту». // Вісник 
Націоналного технічного університету України: «КПІ». Серія: 
Філологія. Педагогіка: зб.наук.праць. – Київ, 2014. - № 3. 
У співавторстві з  Короткевич Г. 



13. Глінка Н.В. 
 

Поетичність та прийому поетизації у функціональному стилі // 
Вісник Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. 
Педагогіка: Зб. н. праць. – Київ, 2014. – № 3. С. 5-11 
У співавторстві з Пашковською В.В. 

14. Глінка Н.В. .Семантико-стилістичні особливості англомовних текстів 
публіцистичного стилю // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 
2014. - №1. С. 6-13   
У співавторстві з Єськіним О. В 

15. Коломієць С.С. 
Демиденко О.П. 

Перспективи підготовки перекладачів у політехнічному ВНЗ в 
аспекті сучасних вимог до якості освіти»// Матеріали ІV 
Всеукраїнського педагогічного конгресу «Реформування 
освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції”  
/Національний університет імені Івана Франка, Національний 
університет « Львівська політехніка». – м Львів, 2014  

16. Коннеллі В.В. Особливості англійської та української терміносистем у галузі 
міжнародного туризму // Вісник Національного технічного 
університету України «Київський Політехнічний Інститут». 
Cерія: Філологія. Педагогіка: Зб. н. праць. – Київ, 2014. - №3. – 
37-43 

17. Корнєва З.М. Using Experiential Textbook in teaching ESP to the First Year 
Students Majoring in Technology // Мови професійної комунікації: 
лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий 
та методичний аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-
практичної конференції. 17 квітня 2014р. НТУУ «КПІ». – К. : 
Кафедра . – С. 10-13. 

18. Корнєва З.М. Компонентний склад іншомовної професійно орієнтованої 
комунікативної компетентності студентів ВТНЗ // Молодь і 
ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: 
Вид-во Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка, 2014. − № 6 (113) – С.36-41 

19. Кулєзньова СС., 
 

Ідіостиль автора як невід’ємна складова вивчення 
комунікативної стилістики тексту //Сборник докладов 
международных конференций «Консолидация научных 
исследований» «Диверсификация научных подходов как 
основание повышения качества исследований», (г. Донецк, 14 
сентября 2013 г., 12 октября 2013,) – Донецк, 2014, С. 50-53 
(у співавторстві з Мариніною А.І.) 

20. Кулєзньова С.С. 
 

“Some thoughts about Maidan”// “Illuminazioni” Rivista di Lingua, 
Letteratura e Comunicazione (ISSN: 2037-609X), Luglio-Settembre, 
2014, N 29, p.106-113 
http://compu.unime.it/ventinove.html 

21.  Тараненко Л.І Teaching L2 English Pronunciation to Ukrainian Students // English 
Today. – Cambridge: CUP, 2014. (закордонне видання, 
Великобританія) 



22.  Тараненко Л.І Обобщенная структурно-фабульная модель текста 
англоязычного мифа // Очно-заочная научно-практическая 
конференция с международным участием «Языки и 
этнокультуры Европы» (г. Глазов, ФГБОУ ВПО «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. 
Короленко», РФ, 20 –21 ноября 2014 г.)  
(закордонне  видання,  РФ) 

23. Тараненко Л.І., 
 

Prosodic Actualization of a Moral Admonition in Small Folklore 
Texts // Within Language, Beyond Theories: Studies in Theoretical 
Linguistics": Manuscript / ed. by Anna Bondaruk and Anna 
Prażmowska. – Vol. 1. – 2014. – Cambridge: Cambridge Scholars 
Publishing. (Закордонне видання, Великобританія) 
(У співавторстві з Калитою А.А.) 

24. Ткачик О.В., Бабаєв 
Т.К. 

Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі ті 
їх переклад українською. // Вісник Націоналного технічного 
університету України: «КПІ». Серія: Філологія. Педагогіка: 
зб.наук.праць. – Київ, 2014. - № 3. – с.52-60. 

25. Федоренко С.В. Гуманістично-культурологічна парадигма освіти як 
методологічна основа формування гуманітарної культури 
студентів вищих навчальних закладів США // Сучасні 
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. 
наук. праць / Редкол. : І.А.  Зазюн та ін. –  Київ–Вінниця : ТОВ 
«Планер», 2014. – Вип. 36. –С.80–86. 

26. Федоренко С.В. Liberal Arts Education in the instructional setting of higher school  
(фахове  зарубіжне видання). 
(у друці) 

27. Федоренко С.В. Роль общей гуманитарной составляющей высшего образования 
США в воспитании гуманитарной культуры будущих 
специалистов // Проблемы современной науки: сб. науч. трудов. 
– Вып. 8. – Ч. 2. – Ставрополь : Логос, 2013. – С. 192 –202  
(фахове  зарубіжне видання). 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ у всеукраїнських наукових виданнях  

№ Автор(и) Бібліографічний опис  
(за формою 23 ВАК)  

1. 

Ващило О.В.  Принципи відбору аудіоматеріалів з метою навчання професійно 
орієнтованого говоріння студентів магістратури технічних 
спеціальностей 
Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки 
фахівця // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції. 2 квітня. Полтава: Полтавський національний 
технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2014. − С. 20-23. 



2. 

Дзіман Г.М. Навчання студентів-магістрів написанню статей та доповідей 
англійською мовою // Мови професійної комунікації: 
лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий 
та дискурсивний аспекти, 2014. – C. 197-198 

3. 

Скобнікова О.В. Використання вебінарів у викладанні іноземної мови // 
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика 
викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних 
спеціальностей”, (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.) – Київ. – c.333-
334. 

4. 

Скобнікова О.В. Конверсія як спосіб словотвору // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
перекладознавства, текстології і дискурсології», (м. Запоріжжя, 
20-22 листопада 2014 р.)  

5. 

Федоренко С.В. Роль педагогічного дискурсу як змістової детермінанти 
формування гуманітарної культури студентів // Сучасний 
виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали 
всеукр.  наук.-практ. конф., (Київ, 11–12 квіт. 2014р.). – К., 2014. 
– С. 98–103. 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ у міжнародних наукових виданнях 

№ Автор(и) Бібліографічний опис 
(за формою 23 ВАК) 

1. Басюк М.П. Професійна придатність майбутнього усного перекладача // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-
когнітивний,  соціокультурний, перекладознавчий і методичний 
аспекти», (м. Київ, 28 березня 2014 р.) – Київ.− С. 77-79. 

2. Басюк М.П. Вищі навчальні заклади прикладного напряму як прояв дуальної 
освіти Німеччини // Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний 
та національний виміри змін», (м. Суми, 4-5 березня 2014 р.) − 
Суми:  Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка.− С. 130-132. 

3. Басюк М.П. Особливості перекладу лексичних інновацій з англійської мови 
на українську // Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Общество знаний / Knowledge society», (м. Лодзь, 
Польша, 29 -30 жовтня 2014 р.) – Лодзь: “Вестник. Наука и 
практика”. ( у друці) 

4. Бесклетна О.О. Система вправ в процесі формування професійно-
комунікативної компетентності перекладачів // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія 
одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, 
соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». -
Київ, НТУУ «КПІ», 28.03.2014. С 80-83. 



5. Бесклетна О.О Бесклетна О.О. Лінгводидактичні аспекти практичного курсу 
перекладу // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні наукові дослідження представників 
філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та 
літератури». - Львів, Наукова філологічна організація «Логос», 
28.02-1.03.2014. С.41-45 

6. Бондаренко Т.Б. Особливості перекладу фразеологізмів в політичних 
телевізійних та газетних повідомленнях // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Вопросы. 
Ответы. Гипотезы: наука ХХІ век / Pytania. Odpowiedzi/ 
Hipotezy: nauka XXI stulecie», (м. Гданськ, Польща, 30-31 травня 
2014 р.) − Гданск: "Вестник. Наука и практика", с. 158-161  

7. Бондаренко Т.Б. Параметри успішного аудіювання /  ІІ Міжнародна науково- 
практична конференція «Взаємодія одиниць тови й мовлення: 
комунікативно-когнітивний, соціокультурний, 
перекладознавчий і методологічний аспекти», (- м. Київ, 
НТУУ«КПІ», 28.03.2014 ) 

8. Бялківська Я.В. Реалізація інтегративного підходу в навчанні перекладу 
науково-технічних текстів // Матеріали IІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Взаємодія одиниць мови і мовлення: 
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квітня. К.: НТУУ «КПІ», 2014− С. 189-190. 
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17. Великодська О.О. Критерії оцінки якості письмових перекладів в навчальному 
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М.В.Ломоносова (Москва 6-8 февраля 2014).-М.,2014.- с.177-
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