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Загальна тема дослідження науково-дослідної лабораторії: «Науково-

методологічні засади сучасної лінгвістики, літературознавства та 

лінгводидактики». 

 

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є дослідження 

актуальних питань сучасної філології та формування науково-

методологічних засад наукового осмислення ключових позицій мовознавства 

літературознавства та лінгводидактики. 

У межах науково-дослідної лабораторії проводяться науково-

методологічні семінари та круглі столи. Також у рамках лабораторії 

виконуються докторські дисертації (Сиротюк М.В.) кандидатські дисертації 

(Данік Н.А., Римар Ю.В., Шайковський О.В., Якимович В.А.), ведеться 

робота над  монографічними дослідженнями (Марунько О.А., Чик О.І., Шмир 

М.Ф.), виконуються вимоги по здобутті вченого звання доцента (Клак І.Є., 

Кучер В.В., Сафіюк О.В., Янусь Н.В., Семегин Т.С.) та видаються навчально-

методичні посібники (Воронцова Н.Г., Семегин Т.С., Чик Д.Ч., Чик О.І., 



Янков А.В.). Співробітники лабораторії беруть активну участь у науково-

практичних конференціях.   

На жовтень 2018 року заплановано публікацію збірника наукових 

праць молодих вчених, аспірантів і  студентів за результатами діяльності 

лабораторії. 

 

№ 

з/п 

Зміст та тематика роботи Відповідальні  Термін 

виконання 

1.  Науково-методичний семінар 

«Лінгвістика початку XXI століття: 

нові виклики та перспективи». 

 

Семегин Т. С. 

 

вересень 

2017 р. 

 

2.  Науково-методичний семінар 

«Принципи та напрями сучасної 

лінгвістики». 

Воронцова Н. Г. жовтень 

2017 р. 

3.  Науково-методичний семінар 

«Пасторальна дистопія у прозовій 

творчості М. Гоголя: проблеми 

жанрової ідентифікації». 

Чик Д. Ч., 

Чик О. І. 

жовтень 

2017 р. 

4.  Науково-методичний семінар 

«Переклад  у сфері комунікації». 

Сафіюк О. В. листопад 

2017 р. 

5.  Науково-методичний семінар 

«Енігматичний дискурс: 

вербалізація та когніція». 

Марунько О. А. листопад 

2017 р. 

6.  Науково-методичний семінар 

«Лінгвостилістичні особливості 

жіночого портрета в англомовному 

прозовому дискурсі». 

Янусь Н. В грудень 

2017 р. 

 

7.  Круглий стіл на тему: «Науково-

методична підготовка вчителя 

філолога в педагогічних вузах». 

Клак І.Є. грудень 

2017 р. 

 

8.  Науково-методичний семінар 

«Неологізація як спосіб збагачення 

словникового складу мови». 

Янков А. В. січень  

2017 р. 

9.  Науково-методичний семінар 

«Етнокультурні особливості 

фразеологізмів англійської та 

української лінгвокультур».  

Шайковський О.В. лютий 

2018 р. 

10.  Науково-методичний семінар 

«Наративний аналіз української та 

англійської народної казки». 

Кучер В. В. лютий 

2018 р. 



11.  Науково-методичний семінар 

«Імагологія як галузь 

літературознавства: пошуки і 

знахідки». 

Якимович В. А. березень 

2018 р. 

 

12.  Науково-методичний семінар 

«Створення комп’ютерно-

орієнтованого середовища у 

процесі вивчення іноземної мови». 

Сиротюк М.В. березень 

2018 р. 

 

13.  Круглий стіл на тему: 

«Методологічні засади сучасної 

лінгвістики та літературознавства». 

Семегин Т. С. 

Чик Д.Ч. 

квітень 

2018 р. 

14.  Науково-методичний семінар 

«Російська література ХХ століття 

у контексті культової свідомості». 

Глотов О. Л. травень 

2018 р. 

15.  Підготовка студентів до участі у 

студентській вузівській 

конференції.  

члени лабораторії

  

 

травень 

2018 р. 

16.  Керівництво студентською 

науковою роботою. 

 

члени лабораторії упродовж  

року 

17.  Керівництво написанням курсових 

робіт (тематика додається). 

члени лабораторії упродовж  

року  

 

16. Керівництво написанням 

магістерських робіт (тематика 

додається). 

члени лабораторії упродовж  

року  

 

17. Публікація збірника наукових 

праць молодих вчених, аспірантів і  

студентів. 

члени лабораторії жовтень 

2018 
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