НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
у 2021 р.
Упродовж січня-грудня 2021 року науково-дослідна робота викладачів
кафедр проводиться за кафедральними темами згідно з фундаментальним
спрямуванням на період 2021‒2025 рр.
Нижче подаємо:
1) звіти 7 кафедр факультету про наукову роботу та міжнародну
діяльність у 2021 календарному році;
2) рекомендації щодо покращення наукової роботи та міжнародної
діяльності у 2022 році.
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ
За звітний період науково-педагогічними працівниками кафедри проведеног та
виконано такі види наукової роботи:
Опубліковано 2 монографії:
1. колективну монографію «Феномен культури в гуманітарному дискурсі» (за заг.
ред. проф., член-кор. НАПН України Балуха В.О.), з авторськими розділами: Бродецький О.Є.,
Горохолінська І.В., Рупташ О.В., Шкрібляк М.В., Марчук О.Т., Луцан І.В., Руснак І.Г.,
Подгорна Л.П., Возний І.П., Чікарькова М.Ю., Починок І.Б., Балух В.О., Щербань М.В.,
Лагодич М.М., асп. Лазоревич І.Р.;
2. Балух В., Коцур В. П., Юрій М.Ф. Київська культурна традиція у контексті
середньовічної європейської цивілізації. Монографія. Чернівці: Друк-Арт, 2021. – 600 с.
Опубліковано розділ у закордонній монографії, що входить до Scopus:
Bazaluk O., Balinchenko S. Reintegration perspectives for Ukraine: Civic education-related
challenges. Progress in Education 2021, 66, 69-97 (Розділ книги, Scopus).
ISBN 978-153619454-8, 978-153619366-4
9 статей у закордонному фаховому журналі, що входить до Scopus, WoS, Index
Copernicus: (Возний І.П. (Scopus), Рупташ О.В. (WoS) (у співавторстві), асп. Лазоревич І.Р.
(WoS), Медіна Т.В. (WoS), Балух В.О. та Шкрібляк М.В. (Scopus), Манчул Б.В., Мартиненко
О.П., Шестакова К.Ю., Луцан І.В. (Index Copernicus); публікації, що вийшли в закордонних
виданнях (не рейтингових) – 4 статті: Горохолінська І.В. (1 стаття), Балінченко С.П. (2 статті),
асп. Квік А. (1 стаття);
18 статей у фахових українських журналах, що входять до наукометричної бази Index
Copernicus (Бродецький О.Є., Горохолінська І.В. (по 2 статті, по 1 з яких – у співавторстві)
Чікарькова М.Ю. (2 статті), асп. Павчук М.-К. (1 стаття), Руснак І.Г. ( 1 – у співавторстві),
Григорків-Коротчук І.Р. (1 стаття – у співавторстві), Починок І.Б. (2 статті), Медіна Т.В. (2
статті, 1 з яких у співавторстві), Яремчук С.С. (1 стаття у співавторстві), Козьмук Я.Р. (2 статті
у співавторстві з нинішньою асп. Петращук Мирославою), асп. Лазоревич І.Р. (2 статті), асп.
Квік А. М. (1 стаття), Шкрібляк М.В. (2 статті), Чікарькова М.Ю. (2 статті). Примітка: частина
із цих статтей входить і до Index Copernicus, і до категорії Б фахових видань України.
8 статей у фахових укр. виданнях, що входять до категорії Б (Яремчук С.С. (1 стаття),
докторантка Манчул Б.В. (2 статті), докторант Мартиненко О.П. (2 статті), асп. Рачук С.Я. (1
стаття), Шкрібляк М.В. (1 – у співавторстві з аспірантом Квіком А.М.), асп. Квік А.М. (1
стаття);
21 стаття у збірниках наукових праць та інших журналах: Чікарькова М.Ю. (11 статей у
Великій українській енциклопедії), Балух В.О. (4 статті в Енциклопедії освіти, що готується до
друку) Лагодич М.М., Щербань М.В., Руснак І.Г., Шкрібляк М.В., Луцан І.В.

64 тез у матеріалах конференцій: закордонні – 8 (Чікарькова М.Ю., Марчук О.Т.,
Манчул Б.В. (2 тез), Мартиненко О.П. (2 тези), Докаш В.І., Квік А.М.), 52 тез – Міжнародні
українські конференції, 4 тези – Всеукр. конфероенції;
20 тез студентів у матеріалах студентської наукової конференції ЧНУ ім. Ю.
Федьковича.
Видано із грифом рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича 2 навчальні
посібники: 1. «Феноменологічна філософія. Частина ІІ», 432 с. (Починок І.Б.); 2. «Соціальне
проєктування: підготовка та евалюація проекту», 184 с. (Шестакова К.Ю.)
Проф. Докаш В.І. видав ще 4 навчальні посібники:
1.
Мистецтво красномовства, культури спілкування та ділової комунікації: навч.
посібник / уклад.: В.І.Докаш. – Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. – 368с.
2.
Докаш В.І. Конфліктологія та медіація : навчальний посібник / В.І. Докаш. –
Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. – 249 с.
3.
Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»: навч. посібник / В.І. Докаш. –
Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. – 352 с.
4.
Основи академічної культури : навч. посібник / уклад. Віталій Докаш. – Чернівці :
Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 288 с.
Подано до друку 2 статті у закордонні журнали, що входять до наукометричної бази
Scopus (1 стаття: Шкрібляк М.В. (у співавторстві з Балухом В.О.), 1 стаття – Возний І.П.).
Доц. Яремчук С.С. 26 квітня 2021 р. захистив дисертацію "Організаційні та
інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі" на
здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні
та галузеві соціології у спецраді в КНУ імені Тараса Шевченка.
Діє Спеціалізована вчена рада Д 76.051.08 Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича (голова ради – проф. Марчук М.Г., заступник голови – проф. Балух
В.О.; вч. секретар ради – доц. Горохолінська І.В.; члени ради такі співробітники кафедри: доц.
Бродецький О.Є., проф. Докаш В.І., доц. Рупташ О.В., проф. Чікарькова М.Ю., доц. Шкрібляк
М.В.). За звітний період на засіданнях Спеціалізованої вченої ради відбулося 2 захисти
кандидатських дисертацій (1. Сіра О.В., «Методологічний потенціал принципу коеволюції в
сучасному екологічному пізнанні», спеціальність 09.00.09 – філософія науки, науковий
керівник – докторантка кафедри філософії та культурології Манчул Б.В. (захист – 11.03.2021; 2.
Цихуляк І.М., «Суспільне вчення католицизму: зміст, соціокомунікативний мандат та форми
реалізації», спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство, науковий керівник – доцент кафедри
філософії та культурології Шкрібляк М.В. (захист – 12.03.2021).
Доц. Шкрібляк М.В. – Членство у Спеціалізованих вчених радах з присудження
наукових ступенів: 1) Спеціалізована вчена рада Д 48.125.01 – Національний університет
«Острозька
академія»
(термін
дії:
2018
–
2020;
прод.
до
15
травня
2021 р.):file:///C:/Users/User/Downloads/5f199a146f9ca507968016.pdf
2) Спеціалізована вчена рада Д 76.051.08 – Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
(термін
дії:
2018
–
2020;
прод.
до
15
травня
2021 р.):
file:///C:/Users/User/Downloads/5f199a146f9ca507968016.pdf
Доц. Шкрібляк М.В. – Членство в Галузевій експертній раді НАЗЯВО:
Входжу до складу Галузевої експертної ради з галузі знань 04 Богослов’я (з жовтень 2019 р. –
по
теперішній
чвас):
https://naqa.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb_12_
29.10.19.pdf
Доц. Шкрібляк М.В. – Членство в громадських професійно-просвітницьких
об’єднаннях і товариствах: 1) Чернівецьке обласне об’єднання всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Т. Г. Шевченка; 2) Чернівецький обласний осередок Української Асоціації
Релігієзнавців; 3) Українська асоціація релігієзнавців.
Доц. Горохолінська І.В. здійснила опонування наступних дисертаційних
дослідженнях: 1) Кандидатська дисертація, 1-й опонент, Київська Православна Богословська

Академія, здобувач Альмес М.; 2) Докторська дисертація, 1-й опонент, Національний
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобувач Брильов Д.; 3) Кандидатська
дисертація, 1-й опонент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
здобувач Сидорак А.; 4) Кандидатська дисертація, 1-й опонент, Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова, здобувач Синій В.; 5) PhD, опонент, Національний
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобувач Цимбалюк О.; 6) PhD, опонент,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобувач Трофимчук О.; 7)
PhD, опонент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобувач
Марюхно О.
Доц. Балінченко С.П. - офіційний опонент під час захисту кандидатської
дисертації Продан Тетяни Павлівни на здобуття наукового ступеня кандидата філософських
наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; спеціалізована Вчена
Рада Д 35.051.02 (м. Львів); 17.12.2020.
Доц. Балінченко С.П.: Лодзь, Польща - лектор літньої школи «The 16th EkSoc
International Summer School: Fair Development Principles in Times of Prosperity and in Times of
Crisis» (Лодзь, Польща, 28.06 – 02.07.2021 р.). Розробила і провела курс (онлайн-лекція і тести)
за темою «Escape, abode and home: Integrate-or-return choices of the displaced populations».
Доц. Горохолінська І.В. – членкиня Експертної ради Міністерства освіти і науки
України з оцінювання проєктів молодих вчених. За звітний період здійснюється експертиза 3-ох
проєктів поданих на Конкурс проєктів науково-технічних та науково-експерементальних
розробок молодих вчених-2021 Міністерства освіти і науки України.
Доц. Горохолінська І.В. стипендіатка стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих вчених (2021-2022 рр.) (Наказ №308 ЧНУ ім. Ю. Федьковича, від 11.11.2020 р.).
Доц. Горохолінська І.В. – заступниця голови Ради Молодих Вчених Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича; членкиня президії Ради Молодих Вчених
при Чернівецькій обласній адміністрації;
Доц. Горохолінська І.В. – асоційована членкиня ГО «Майстерня академічного
релігієзнавства».
Доц. Медіна Т. В. взяла участь у наступних наукових проєктах:
1. Міжнародний проект «When science is a woman» (Університет імені Адама Міцкевича;
Українська асоціація дослідників освіти, програма «Кафедра жіночої науки», що пілотується
Паризьким університетом Дофіна) https://www.uera.org.ua/uk/node/165
2. Міжнародний проект «Програма моніторингу якості початкової освіти «Ефективність
впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової української
школи» (The LEGO Faundation, 2020-2022) https://www.acer.org/au/discover/article/investigatingthe-impact-of-learning-through-play-atSchool.
Доц. Горохолінська І.В. з січня здійснює наукове керівництво темою 71.801 «Соціальна
значущість релігії в умовах масштабних небезпек: ідейно-теоретичний та практичний виміри»,
що виконується у межах Наказу МОН України про фінансування проєктів молодих вчених на
період з 2021 по 2023 рр. В проєкті на посадах наукових співробітників (за сумісництвом чи на
основному місці роботи) працюють науково-педагогічні працівники кафедри, лаборанти та
аспірантка (на посадах фахівців І категорії: Рій О.Є., Лазоревич І.Р.; на посадах старших
наукових співробітників: Марчук О.Т., Луцан І.В., Руснак І.Г.).
Викладачі кафедри в звітний період проходили наукові стажування та підвищення
кваліфікації, зокрема:
1)
Яремчук С.С., Медіна Т.В., Рупатш О.В., Шестакова К.Ю. проходили стажування
в 1-ому семестрі 2021-2022 н.р. у Сучавському університеті «Штефан чел Маре», м. Сучава
(Румунія) (Наказ №266-від, від 14.09.2021 р.) ;
2) Горохолінська І.В. у 2-ому сем. 2020-2021 н.р. проходила наукове стажування у
Вільнюському університеті (Вільнюс, Литва) на тему «Moral problems of modern culture»
(«Моральні проблеми сучасної культури») (Наказ № 132-від, від 26.04.2021 р.);

3) Шестакова К.Ю. у 2-ому сем. 2020-2021 н.р. проходила онлайн стажування в
Поморській академії, м. Слупськ (Польща) (Наказ № 54-від, від 24.02.2021 р.)
4) Медіна Т.В. на даний момент проходить наукове стажування у Варшавському
університеті (м. Варшава, Польща) (Наказ №352-від, від 27.10.2021 р.)
Доц. Шкрібляк М.В. та Щербань М.В. брали участь в засіданні Синодального
управління духовної освіти і науки в рамках діючого Меморандуму про співпрацю університету
і академії (Наказ № 316-від, від 07.10.2021 р.).
Доц. Медіна Т.В., доц. Яремчук С.С. активно долучаються до поєднная теоретичної та
практичниої форм наукової діяльності та здійснюють консультування установ, органів
державної влади тощо.
У результаті науково-дослідницької роботи доц. Медіної Т.В., доц. Яремчука С.С. та
асист. Шестакової К.Ю., соціологічною лабораторією впродовж 01-12 квітня 2021 р. було
проведено дослідження «Викладач очима студентів» опитано 2874 респондентів. Його метою
було вивчення якості освітніх послуг в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича. Учасниками дослідження стали 2874 студент, тому його результати можна
вважати репрезентативними щодо генеральної сукупності (студентів університету).
Дослідження охопило студентів усіх факультетів, а також студентів коледжу ЧНУ. Метод збору
інформації – опитування методом анкетування (самозаповнення), здійснене онлайн.
Видано 2
міжнародних часописи «Релігія та соціум» (науково-метрична база
«Сoperniсus» https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817) (37-38 №1-2, 39-40 №34). Міжнародний часопис «Релігія та соціум» успішно пройшов нову індексацію у зазначеній
наукометричній базі за 2019 рік.
На базі кафедри організовано та проведено 2 Міжнародні науково-практичні
конференції: 1) «Публічне управління і процеси децентралізації в Україні: регіональний
аспект» (22 квітня 2021 р.). (Голова оргкомітету – Роман ПЕТРИШИН; Співголова – Василь
БАЛУХ. Члени оргкомітету – Віталій ДОКАШ, Володимир ПЕРЖУН, Ольга РУПТАШ.).
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news/archive&data[5013][news_id]=14357
;
2)
Міжнародна наукова конференція «Гуманітарний дискурс в перспективі ХХІ ст.: методологічні
засади» (05-06 листопада 2021 р.) (Голова оргкомітету – Роман ПЕТРИШИН; Співголови –
Василь БАЛУХ, Борис БУНЧУК, Михайло МАРЧУК, Ольга РУПТАШ. Відповідальний
секретар
оргкомітету
конференції
–
Ігор
РУСНАК).
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news/archive&data[5013][news_id]=15390
Проведено міжфакультетський Філософський турнір, присвячений Всесвітньому дню
філософії, у ЧНУ ім. Ю.Федьковича http://philology.chnu.edu.ua/?p=7765
Студентки 306 групи О. Козак та М. Завитик взяли участь в ХІ Міжнародній
конференції «Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання
соціальних проблем» (13 травня 2021 р., м. Львів). Науковий керівник – доц. Т. В. Медіна.
Студентська наукова конференція на базі університету:
У студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича (20–21 квітня 2021 року) взяли участь 20 студентів (під керівництвом
викладачів кафедри: Чікарькова М.Ю., Медіна Т.В., Рошкулець Р.Г., Луцан І.В., Бродецький
О.Є., Шкрібляк М.В., Григорків-Коротчук І.Р., Козьмук Я.Р.).
Антон Попаденко (студент 410 групи спеціальності 033 Філософія) переміг на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з філософії (диплом першого ступеня,
наук.кер.- О.Бродецький). Також в цьому конкурсі взяв участь та пройшов у фінал студент 307
групи спеціальності 033 Філософія Ярема Олександр (наук. керівник – доц. Рошкулець Р.Г.).
Грантова діяльність.
Під науковим керівництвом Лопатинського Юрія Михайловича (завідувач кафедри
бізнесу та управління персоналом) в рамках конкурсу Національного фонду досліджень
України «Конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок «Людина,
суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільногуманітарній сфері» (за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки (у відповідності до

Статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”): фундаментальні
наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціальноекономічного,
суспільно-політичного,
людського
потенціалу
для
забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави) науковопедагогічними співробітниками кафедри філософії та культурології (Балух В.О., Рупташ О.В.,
Горохолінська І.В., Балінченко С.П., Бродецький О.Є., Шкрібляк М.В., Чікарькова М.Ю.,
Медіна Т.В. та ін.) розроблено та подано на конкурс проект «Регіональні контексти комунікації
ідентичностей в Україні: аксіосфера і методологічні інструменти сталого розвитку» (терміни
виконання: 2022 – 2025 рр.).
КАФЕДРА СУМ

‒ захищених дисертацій співробітниками, аспірантами і докторантами – 2, а
саме: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035
Філологія: 1) Оксана Кравцова, аспірантка кафедри сучасної української мови, під
керівництвом проф. Світлани Шабат-Савки захистила дисертацію «Функційні параметри
переповідних конструкцій у дискурсивно-жанрових виявах української мови» 12 травня 2021 р.
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на засіданні спецради Д
76.051.011.;
2) Тетяна Гуцуляк, доцент кафедри сучасної української мови, під керівництвом проф. Ткач Л.
О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі
спеціальності 035 Філологія „Типологія образних семантико-мотиваційних відношень у
відіменниковому словотворі української мови”. Захист відбувся 23.09.2021 р. у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича на засіданні спецради Д 76.051.011.
ІІ. Здобуто нові знання в аспекті лексикології, фразеології, діалектології, морфології
та синтаксису,комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики, методики викладання сучасної
української мови.

Опубліковано навчальний посібник з грифом ЧНУ:
Шабат-Савка С. Т, Антофійчук А. М., Тесліцька Г. І. Односкладні речення в сучасній
українській мові: навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький національний
університет
імені
Юрія
Федьковича,2021.
124
с.
URI
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1883/
Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей «Філологія (українська мова та
література)», «Середня освіта (українська мова та література)», учителів закладів середньої та
фахової передвищої освіти.

Опубліковано навчальну програму з грифом МОН:
Модельна навчальна програма «Українська мова для класів з навчанням румунською
мовою. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Фонарюк Т.І., Кульбабська
О.В., Філіп Ю.Л., Костіна-Кніжницька А.В., Сиротюк О.М.). Київ, 2021. 142 с. [«Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від
12.07.2021 № 795)]. URL: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/1299
Опубліковано наукові статті у:
а) Інші закордонні (не рейтингові); Două decenii de la înfiinţarea specializării Limba şi
literatura ucraineană la Facultatea de Litere (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca); Virtus:
Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba, Washington, USA: EnDeavours Publisher.
б) українські фахові видання (категорії Б) + Index Copernicus: Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія: Філологія. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія: Філологія. Записки з українського мовознавства: збірник наукових
праць. Закарпатські філологічні студії: науковий журнал.
в) в українських рейтингових виданнях, що входять до наукометричних баз даних
Index Copernicus:
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українськорумунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки» / Current issues of Social studies and

History of Medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal. Series ”Philological sciences”.
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. Вчені записки ТНУ імені
В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб.
наук. праць.
г) інші українські академічні та фахові видання:Українська мова: науковий журнал.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Журнал. Науковий журнал
«Молодий вчений».
IІІ. Інші форми наукової діяльності:
Інформація про роботу в спеціалізованих вчених, експертних радах, метод.
комісіях МОНУ:
1.
Проф. Шабат-Савка С.Т. член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 для захисту
кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей 10.02.01 – „Українська мова” та
10.02.04 – „Германські мови” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича;
2.
Проф. Кульбабська О.В. заступник голови спецради ЧНУ Д 76.051.07 (для захисту
кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей 10.02.01, 10.02.04); член спецради
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника К 20.051.02 (із 2014 р.)
(для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01).
3.
Проф. Руснак Н.О. член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 для захисту
кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.02.01 – „Українська мова” та 10.02.04 –
„Германські мови” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; член
спеціалізованої вченої ради К 36.053.02 для захисту кандидатських дисертацій зі
спеціальностей 10.02.01 – „Українська мова” в Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка.
Проф. Шабат-Савка С.Т. (Опонування дисертацій. Участь в атестації наукових
кадрів).
1.
Виступила
на
захисті
дисертації
як
голова
спецради:
Шабат Савка С. Т. – голова спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.009 на захисті дисертації
Тетяни Гафу «Сучасний англомовний гастрономічний дискурс: когнітивний вимір», подану на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія.
2.
12 травня 2021 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича на засідання спецради Д 76.051.011 Оксана Кравцова, аспірантка кафедри сучасної
української мови, успішно захистила дисертацію «Функційні параметри переповідних
конструкцій у дискурсивно-жанрових виявах української мови», подану на здобуття наукового
ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. Науковий керівник – доктор
філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Світлана ШабатСавка. http://philology.chnu.edu.ua/?p=5612.
3.
Офіційний опонент на захисті дисертації Руслани Гадюк «Вербалізація
модальної семантики прохання в українській мові», подану на здобуття наукового ступеня
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спецрада ДФ 71.053.003; 29 червня 2021 р)
4.
Офіційний опонент на захисті дисертації Марії Кулібаби «Прагмалінгвістична
специфіка українського метеодискурсу». (24 листопада 2021). Спеціалізована вчена рада ДФ
41.051.024, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до
розгляду та проведення разового захисту дисертації Кулібаби Марії Олегівни на здобуття
ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія.
Проф Руснак Н. О.
1. Офіційний опонент на захисті докторської дисертації Коваленка Б.О. на тему
«Мовно-культурний ареал Поділля в історії української літературної мови кінця ХІХ – початку
ХХ ст.» – спеціалізована вчена рада Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (26.
04.21).

2. Офіційний опонент на захисті докторської дисертації докторську дисертацію
Кобиринки Г.С. на тему «Наголос у структуруванні українського діалектного континууму» –
спеціалізована вчена рада Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (05.21).
Рецензування дисертацій:
Проф. Кульбабська О. В.:
1.
Левченко Т. М. Субстандартна лексика в мові засобів масової комунікації:
стилістика і прагматика. речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук :
спец. 10.02.01 „Українська мова”. Луцьк, 2021. 36 с.
2.
Семак Л. А. Лексична синоніміка в сучасній українській жіночій прозі
(функціонально-семантичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.
наук : спец. 10.02.01 „Українська мова”. Дніпро, 2021. 20 с.
Проф. Шабат-Савка С.Т.:
1.
Царьова Ірина Валеріївна. Лексико-дериваційна структура сучасного українського
юридичного тексту (докторська дисертація). Спецрада Д 41.051.02 : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2020. 39 с.
2.
Ковалевська Анастасія Володимирівна. Політичний патогенний мегадискурс:
алгоритм нейтралізації (докторська дисертація). Спецрада Д 41.051.02 : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2021. 40 с.
3.
Яцьків Марія Юріївна. Фразеологія художньої прози закарпатоукраїнських
письменників Мирослава Дочинця та Дмитра Кешелі: лінгвокультурологічний аспект
(кандидатська дисертація). Спецрада К 20.051.02 ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2021. 20 с.
4.
Ковкіна Євгенія Володимирівна. Спеціальна лексика криміналістичної експертизи
(генетичний та структурно-семантичний аспекти). Спецрада К 73.053.07 Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2021. 20 с.
5.
Холод Інна Володимирівна. Лексико-синтаксичний повтор у мові сучасної
української преси: структура та прагмалінгвістичні функції, подану до разової спеціалізованої
вченої ради ДФ 32.051.014 Волинського національного університету імені Лесі Українки
(Вінниця, 2021; Луцьк, 2021, 209 с.) на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 035 Філологія.
Проф. Руснак Н. О.:
1.
Відгук про автореферат дисертації Бойчук Оксани Юхимівни на тему
«Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; про автореферат дисертації
Кисляк Лесі Несторівни «Ареалогія говірок Надвірнянщини», представленої на здобуття
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська
мова(Черкаси, 2021. 20 с.).
2.
Відгук про автореферат дисертації Ястремської Тетяни Олександрівни «Лексикосемантичне моделювання українського діалектного простору», представленої на здобуття
наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (Київ,
2021. 38 с.).
3.
Рецензія на дисертацію Кравцової Оксани Анатоліївни на тему «Функційні
параметри переповідних конструкцій у дискурсивно-жанрових виявах української мови»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
3. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво.
Інформація про співпрацю з науковими закладами та фірмами, наукове стажування,
контракти, результати співпраці.
Гуцуляк Т. Є. Професійне стажування ‒ 60 год. (2 кредити ECNS) за результатами
участі в міжнародній науково-практичній конференції „Лінгвокогнітивні та соціокультурні
аспекти комунікації” (21 жовтня 2021 р.).

Шабат-Савка С. Т. Стажування на тему «Синтаксична система української мови в
аспекті лінгвосинергетики та дидактики». кафедрі української мови Камʼянець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка з 22 квітня по 04 червня 2021 р., згідно з
наказом від 21 квітня 2021 р. № 171-К.
Антофійчук А. М. Наукове стажування на тему «Мовна особистість в епістолярному
дискурсі» кафедрі української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка з 2 квітня по 04 червня 2021 року (наказ від 21 квітня 2021 року № 171-К).
Максим’юк О. В. Підвищення кваліфікації на базі Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з 5 квітня 2021 року по 19 травня 2021
року на кафедрі української мови та методики її навчання відповідно до наказу № 85-від 16
березня 2021 року. Загальний обсяг стажування – 6 кредитів ЄКТС (180 годин).
Тема стажування: «Філологічний і лінгводидактичний аспекти вивчення сучасної
української мови в умовах дистанційного навчання».
Кульбабська О. В. Підвищення кваліфікації на базі Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з 5 квітня 2021 року по 19 травня 2021
року на кафедрі української мови та методики її навчання відповідно до наказу №111 від
30.04.2021. Загальний обсяг стажування – 6 кредитів ЄКТС (180 годин).
Тема стажування: «Пріоритетні напрями розвитку сучасного мовознавства й
лінгводидактики».
Шатілова Н. О. Планове науково-педагогічне стажування на тему «Українські традиції
та європейські інновації в підготовці викладачів-філологів» на базі Венеціанського
університету Ка’ Фоскарі з «08» лютого по «19» березня 2021 року без відриву від виробництва
(дистанційна форма, 180 год., 6 кредитів; сертифікат № FSI-81927-CaF від 19.03.2021 р.).
Струк І. М., Тесліцька Г. І. Закордонне стажування (25 жовтня 2021 р. по 05 грудня
2021 р., Полонійна академія (м. Ченстохова, Республіка Польща) на тему «Професійна
підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі
України».
Тесліцька Г. І. Європейський проєкт Академії Ignatianum у Кракові «Polska dla
początkujących i średnio zaawansowanych» на базі навчальної платформи «NAVOICA», (01
червня-28 вересня 2021 року, м. Краків, дистанційна форма).
Струк І. М. – «Академічна доброчесність в університеті» на базі Києво-Могилянської
академії (17 червня р. 2021 р., сертифікат № 056681).
Співпраця з урядовими органами управління:
Шабат-Савка С. Т. (голова комісії), Струк І. М. (контактна особа), Тесліцька Г. І.
Шатілова Н. О. – екзаменатори Національної комісії зі стандартів державної мови (рішення
№ 240 від 22.10.2021 р.).
Співпраця з закладами освіти:
Кульбабська О. В., Максим’юк О. В., Струк І. М.
співпрацюють з КОПНЗ
«Буковинська Мала академія учнівської молоді».
Кульбабська О. В., Максим’юк О. В., Струк І. М. – члени журі ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської Малої академії наук
учнівської молоді (20 лютого 2021 р.).
4. Редагування монографій, підручників, посібників, наукових журналів тощо:
Проф. Шабат-Савка С. Т.
1.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ‒ 145: колективна
монографія / гол. ред. Р. Петришин. Чернівці: Чернівец. Нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 392
с.
2.
Світло для світу: книга памʼяті про священника Володимира Петрука / упоряд.:
Тетяна Петрук, священник Ігор Луцан. Чернівці: Букрек, 2021. 488 с.
5. Участь у редколегіях наукових видань:
Проф. Шабат-Савка С.Т.

1.
Член редколегії фахового збірника «Актуальні питання суспільних наук та історії
медицини» (http://apsnim.bsmu.edu.ua/editorial_board).
2.
Член
редколегії
фахового
збірника
«Лінгвостилістичні
студії»
(https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/redkolehiya).
3.
Член
редколегії
журналу
«Українська
мова»
https://ukrmova.iulnasu.org.ua/redaktsijna-kolegiya.html.
Проф. Руснак Н. О.
1.
Щоквартальний спільний українсько-румунський науковий журнал / редколегія :
Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава : БДМУ (із 2014 р.);
2.
Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І.
Бунчук (із 2013 р.).
1.
Публікації студентів, підготовлені під науковим керівництвом викладачів
кафедри:
Студенти кафедри сучасної української мови щорічно беруть участь у студентській
науковій конференції, що відбувається у квітні-травні кожного року в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича (Секція „Філологічні науки”). В
опублікованих матеріалах конференції молоді автори здійснюють спробу знайти підходи до
розв’язання й обґрунтування актуальних питань українського мовознавства, репрезентувати
власне бачення лінгвістичних проблем, що їх обрано об’єктом опису в курсових та дипломних
роботах.
Публікації в матеріалах студентської конференції – 29, які представлені в URL:
https://drive.google.com/file/d/1WWxaJKk80vNQ7N77CxFh7JyrB-ENmwj5/view
7. Організація загальнофакультетських та загальноуніверситетських заходів.
Шабат-Савка С. Т.

Загальнофакультетський захід «Учитель творить людину». Зустріч із
стейкхолдерами, науковцями, учителями-методистами, учителями української мови та
літератури.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=288857409431803&id=113557146961
831

Панельна
дискусія
«Якісна
освіта
очима
студента»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=437101027940773&id=113557146961831

До Дня філолога участь у радіотелепередачі «Точка дотику» (25 травня 2021 р.) за
фахового модерування заслуженого журналіста України Олесі ЖУК. У святковому ефірі, що
відбувся в День філолога, було обговорено низку актуальних питань, що стосувалися розвитку
філології, особливостей функціонування української мови як державної, “Українського
правопису” (2019 р.), фемінітивів та багато інших лінгвістичних проблем.
http://philology.chnu.edu.ua/?p=5659

Шабат-Савка С. Т., Антофійчук А. М.
До Всесвітнього дня вишиванки було проведено урочисте засідання наукового
гуртка української мови «У вишиванці таїна століть» за участю в. о. ректора Тамари
МАРУСИК, доцента кафедри Буковинського державного медичного університету, члена
громадської організації «Вишиваний дивотвір» Олени ЯСІНСЬКОЇ, заслуженого діяча мистецтв
України, майстра народної вишивки Миколи ШКРІБЛЯКА та студентів філологічного
факультету. http://philology.chnu.edu.ua/?p=5636

Шабат-Савка С. Т., Шатілова Н. О.
Загальнофакультетський захід «Чорнобиль – трагедія поколінь».
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315428143441396&id=113557146961
831

Шабат-Савка С. Т., Струк І. М. організували та провели культурно-мистецький
захід «Їх тисячі лягло у Бабин Яр глибокий…» до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру (30

вересня
2021
р.).
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419530826364460&id=113557146961831

Шабат-Савка С. Т., Струк І. М., Тесліцька Г. І.
Загальнофакультетський захід «Успіх любить наполегливих». Зустріч зі
стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Українська мова та література» і викладачі
кафедри.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447165573600985&id=113557146961
831

Шабат-Савка С. Т., Ткач Л. О. Круглий стіл, присвячений 100-річчю з дня
народження академіка Олександра Мельничука. http://philology.chnu.edu.ua/?p=5499
8. Конференції, семінари
Кафедра сучасної української мови організувала та взяла активну участь у роботі
Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Леся Українка і сучасний гуманітарний
дискурс», що відбулася 23 лютого 2021 р. на філологічному факультеті Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі
Українки.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=274926064158271&id=113557146961
831
Члени кафедри (Шабат-Савка С. Т., Антофійчук А. М., Максим’юк О. В., Струк І. М.,
Тесліцька Г. І. – члени оргкомітету Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Леся
Українка і сучасний гуманітарний дискурс», присвяченої 150-річчю від дня народження Лесі
Українки. (виступила з доповіддю «Поетичний дискурс Лесі Українки в аспекті вербалізації
інтенцій естетичності». Матеріали. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С.
109‒110.).
Участь у міжнародних конференціях:
Доц. Гуцуляк Т. Є.:
1.
Міжнародна наукова конференція „Академік Олександр Савич Мельничук і
сучасне мовознавство (II)” (25–26 травня 2021 року, м. Київ, Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні) (особиста онлайн участь з доповіддю).
2.
Міжнародна науково-практична конференція „Лінгвокогнітивні та соціокультурні
аспекти комунікації” (21 жовтня 2021 р.).
Доц. Томусяк Л. М.:
1. Międzynarodowа naukowо-praktycznа konferencjа, «Naukowa myśl informacyjnej
powieki - 2021», 07-15 marca 2021 roku. Przemysl).
Проф. Шабат-Савка С.Т.:
1. Міжнародний науковий конгрес «Василь Стефаник і світова культура», присвячений
150-річчю з дня народження письменника (14‒15 травня 2021 р.).
2.Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: Міжнародна науково-практична
конференція, м. Одеса, 21–22 травня 2021 року. URI
3. Міжнародному конгресі «Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і
перспективи» (м. Одеса, 22-23 вересня 2021 року, Одеський національний університет імені І. І.
Мечникова)
4. IХ Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній
парадигмі» (до 140-річчя з дня народження Івана Огієнка) (м. Камʼянець-Подільський, 11–13
жовтня 2021 року).
5.Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: тенденції та
пріоритети розвитку» (м. Одеса) 21-22 травня 2021 року.
Асист. Шатілова Н. О.:
1.
Міжнародна конференція Scientific and pedagogic internship «Ukrainian traditions
and European innovations in the training of future philologists»: Internship proceedings, February 8 –
March 19, 2021. Venice: « Baltija Pablishing».

1.
Всеукраїнської науково-практичної конференція (з міжнародною участю), 28
січня 2021 року. Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної
освіти.
Участь у всеукраїнських наукових конференціях:
1.
Викладачі кафедри (Шабат-Савка С. Т., Антофійчук А. М., Кульбабська О. В.,
Руснак Н.О., Струк І. М., Тесліцька Г. І., Томусяк Л. М., Шатілова Н. О.) взяли учать у
Всеукраїнській науковій інтернет-конференції, присвяченій 150-річчю від дня народження Лесі
Українки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021.
Проф. Кульбабська О. В., доц. Максим’юк О. В.:
1.
Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю).
Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти: 28 січня 2021
року. Чернівці: Технодрук, 2021.
Проф. Кульбабська О. В.:
1.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю).
Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : 06 листопада 2020
р. Тернопіль..
2.
Кульбабська О. Переднє слово // Досліджуємо Буковину : зб. наук. досліджень та
анотацій робіт переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту. Чернівці : КОПНЗ
«Буковинська Мала академія наук учнівської молоді, 2021. С. 3–5.
Доц. Гуцуляк Т. Є.:
1.
Всеукраїнська наукова конференція з іноземною участю до 150-річчя Агатангела
Кримського „Ідентичність. Дискурс. Імагологія” (15 квітня 2021 р., Національний університет
„Острозька академія”) (особиста онлайн участь з доповіддю).
2.
Всеукраїнські Грищенківські читання–2021 (Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя, 7 жовтня 2021 р.).
9. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених:

перелік наукових гуртків, товариств, літстудій та кількість студентів, які беруть
участь у роботі. Їхні досягнення:
При кафедрі сучасної української мови діє науковий гурток української мови, яким
керує кандидат філологічних наук, доцент А. М. Антофійчук. Він має на меті поглибити знання
майбутніх філологів із проблемних питань лінгвістики, а також випрацювати у них навички
наукової роботи. Засідання гуртка проводяться регулярно відповідно до плану роботи,
затвердженого на засіданні кафедри. Вони присвячені різноаспектним проблемам та знаменним
подіям у мовознавчому науковому житті України та за її межами. До гуртка залучені студенти
1–6 курсів.
У контексті гурткової роботи проведено такі заходи:
1.
Засідання гуртка української мови приурочене до Дня вишиванки «У вишиванці
таїна століть». http://philology.chnu.edu.ua/?p=5636
2.
Засідання гуртка української мови приурочене до Дня української мови «О мово
моя! Душа голосна України!» http://philology.chnu.edu.ua/?p=7682
Члени гуртка української мови беруть участь у міжнародних конкурсах (Міжнародний
мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка та Міжнародний конкурс знавців української
мови імені П. Яцика) та всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури.
Переможці конкурсів під керівництвом доц. Антофійчук А. М.:
‒ Рябой Анна – ІІ місце ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді,
наукових товариств, об’єднань у 2020 – 2021 н.р.
‒ Поляк Іванна – ІІ місце ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді,
наукових товариств, об’єднань у 2020 – 2021н.р.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1.
Кафедральна тема: Функціонування української мови в гуманітарному просторі
України: структурно-етимологічний, соціолінгвістичний, етнокультурний та прагматичний
аспекти, науковий керівник д.філол.н., завідувач кафедри історії та культури української мови
Наталія КОЛЕСНИК, 2021-2025 рр., 20 виконавців, номер держреєстрації 0120U105709.
2. Наукові результати отримані при виконанні теми у звітному році
Упродовж звітного періоду опубліковано:
1 навчальний посібник,
15 статей, з яких:
‒ 1 статтю, що входить до наукометричної бази даних Scopus,
‒ 1 статтю, що входить до наукометричної бази даних Web of Science,
‒ 3 статті у закордонних не рейтингових жірналах,
‒ 5 статей в українських журналах, що входять до наукометричної бази даних
Copernicus,
‒ 4 статті в українських виданнях категорії Б,
‒ 1 статтю в інших українських збірниках праць,
30 тез:
‒ 2 у закордонних матеріалах конференцій,
‒ 3 у закордонних матеріалах конференцій,
‒ 4 у закордонних матеріалах конференцій,
‒ 21 тези студентів.
Кафедра провела:
1.
Міжкафедральний методичний семінар кафедр історії та культури української
мови Волинського національного університету імені Лесі Українки та Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича «Інноваційні методи навчання мовознавчих
дисциплін»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1370997313281533&id=762907177423886
2.
Науковий семінар присвячений 70-річному ювілею доцента кафедри Перепелиці
Степана
Семеновича
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1445460559168541&id=762907177423886
Опонування дисертацій:
Колесник Н.С. – Вергалюк Марія Миколаївна „Біблійна фразеологія в сучасній
українській мові: склад, семантична структура, динаміка, функціонування ”, подану до захисту
на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності
035 Філологія (українська мова) (Київ, 2021. –241 с.).
Колесник Н.С. – Янчишина Яна Валеріївна „Мікротопонімія Центральної
Хмельниччини”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (Вінниця, 2021. – 293 с.).
Редьква Я.П. – рецензент дисертації “Функційні параметри переповідних конструкцій у
дискурсивно-жанрових виявах української мови” Кравцової Оксани Анатоліївни, поданої на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія. –
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2021. Державний
обліковий номер: 0821U101020. Захист відбувся 12.05.2021 р.
Участь у роботі спеціалізованих рад:

Колесник Н.С. – голова спеціалізованої вченої ради ДФ 76. 051. 011 Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича для захисту дисертації доктора філософії
(Кравцова О.А. 2021, „Функційні параметри переповідних конструкцій у дискурсивножанрових виявах української мови”).
Скаб М.С. – член спеціалізованої вченої ради Д 76. 051. 07 Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.
Скаб М.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 76. 051. 07 Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.
Відгуки на автореферати дисертацій:
Гуцуляк І.Г. – автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова Касьянової О.А. «Діапазон
варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментальнофонетичне дослідження)», Київ, 2021.
Гуцуляк І.Г. – автореферат дисертації поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література Мартинюк Г.В.
«Лямент в українській бароковій літературі», Київ, 2021.
Колесник Н.С. - автореферат дисертації Х. Т. Павлюк „Лінгвоконцептосфера
англомовної молодіжної дистопії (на матеріалі романів XXI ст.)” (Одеса, 2021. – 22 с.), поданої
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 –
германські мови.
Колесник Н.С. - дисертація Наталі Романівни Матвеєвої „Українсько-російський
білінгвізм і диглосія в сучасному комунікативному просторі Києва”, подану до захисту на
здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035
Філологія (Київ, 2021; Тернопіль, 2021. –239 с.).
Колесник Н.С. – автореферат дисертації Касіянчука Михайла Васильовича
„Застосування нових технологій та критеріїв оцінки збереження остеогенного потенціалу
людини у процесі оральної імплантації в аспекті протетичної реабілітації” (Ужгород, 2021. –
35 с.), поданої на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.22 –
стоматологія.
Викладачі кафедри взяли участь у 19 конференціях (8 закордонних, 5 міжнародних
українських, 6 українських).
Рецензії:
Колесник Н. Дослідження українських учених – новий напрям у слов’янській
ономастиці. Рецензія на: Скляренко А., Скляренко О. Типологическая ономастика : В 5-ти кн.
Кн. 5: Ономастические этюды : мифология сквозь призму ономастики. Одесса, 2018. – 560 с. //
Bukowina. wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe. – Warszawa–Zielona Gόra–Pila, 2021. –
S. 371-380.
Редьква Я.П. ‒ Рец. монографії проф. Педагогічного університету у Кракові
Леслави Кореновської (Lesława Korenowska, Uniwersytet Pedagogiczny imienia KEN w Krakowie)
“Aspekty talentu siedmiu”.
Редьква Я.П. ‒ Зовнішнє рецензування кваліфікаційної магістерської праці
магістрантки Києво-Могилянської Академії О.С.Степурко на тему: “Словотвірні типи сучасних
українських і польських прізвищ, похідних від власних особових назв: порівняльна
характеристика”.
Редьква Я.П. ‒ редагування двох підручників із грифом МОН:
1) “Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М. Мистецтво: підручник інтегрованого
курсу для 3 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти” (Чернівці:
БУКРЕК, 2020);
-

2) “Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М. Мистецтво: підручник інтегрованого
курсу для 4-го класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти”
(Чернівці: БУКРЕК, 2021).
Редьква Я.П. – Міжнародне рецензування підручника для вчителів польської мови
“Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej” (redakcja merytoryczna i
programowa prof. dr hab. Beata K. Obsulewicz; recenzenci dr hab. Henryk Duda, prof. KUL;
assoc. prof. Yaroslav Redkva, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza) в межах
проєкту Міністерства національної освіти Польщі в рамках конкурсу „Organizowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku”
(ISBN 978-83-947122-7-3).
Редьква Я.П. – рецензування наукових статей для журналів UMCS. Folia Linguistica,
2020; UMCS. Folia Linguistica, 2021; Problems of Onomastics, 2021.
КАФЕДРА РУМУНСЬКОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
I. Публікації:
Монографії:
1.
Сhibac D. Portul popular din Bucovina. Suceava: Univ.din Suceava, 2021. 220 p.
ISBN 978-973-666-691-9
Статті:
2.
Paladian K. Disordered Verse vs Early Romanian Verse Libre. Philobiblon.
Transylvanian Journal Of Multidisciplinary Research in the Humanities. Cluj-Napoca. 2021. XXVI(1)
P. 3-19. ISSN 1224-7448 (Web of Science): https://doi.org/10.26424/philobib.2021.26.1.01
3.
Vrânceanu F. Românii din Ucraina: de la autoidentificare la păstrarea și promovarea
valorilor naționale. România în spaţiul euroatlantic: interferenţe culturale şi lingvistice. București:
Editura Tracus Arte, 2020. С. 557–562. (Web of Science): ISBN978-606-023-221-6
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000692061500044
4.
Vrânceanu F. Modele mentale și crize ale identității în romanul ,,Darusea cea dulce” de
Maria Matios. Două decenii de la înfiinţarea specializării Limba şi literatura ucraineană la
Facultatea de Litere - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca : volum aniversar. Cluj-Napoca:
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020. С. 275–281. ISBN 978-606-17-1712-5, ISBN 978-606-745-085-9
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32227/1/VOLUM%20%20%20DOU%C4%82%20DECENII%20DE%20UCRAINEAN%C4%82%20-%20CLUJ.pdf
5.
Загайська Г.М., Філіпчук Н.О. Місія музеїв закордонного українства. Неперервна
педагогічна освіта ХХІ ст.:Зб. матеріалів ХVIII міжнародних педагогічно- мистецьких читань
пам’яті проф. О.П.Рудницької. Київ, 2021 .Вип. 4(16). С.225-230.
6.
Zagaiska G. Museum pedagogy in education: educational, historical, and pedagogical
aspects Revista on line de Politica e Gestao Educacional,Araraquara,v.25,n.esp.3 p.1783- 1798, 2021.
e-ISSN:
1519-9029
DOI
:10.22633/
rpge.
V25iesp.3.15596.Disponivel
em:https//periodicos.fclar.unesp.br/rpqe/article/view/15596.Acesso em :14 nov. 2021.
7.
Любімова О.
Різнострофічні
та
астрофічні
структури
у
творчості
східноукраїнських поетів 80-х років ХІХ сторіччя. V Міжнародна науково-практична
конференція «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE», 17-19 листопада
2021 р., Манчестер, Великобританія. Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» Cognum
Publishing House. – С.728-734. ISBN 978-92-9472-195-2 https://sci-conf.com.ua/wpcontent/uploads/2021/11/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-1719.11.21.pdf
8.
Любімова О. Строфо-римові форми у творчості східноукраїнських поетів 90-х
років ХІХ сторіччя . Філологічний дискурс : Збірник наукових праць. – Вип. ... – Хмельницький,
2021. – С…. (подана до друку). (Збірник індексується міжнародною науко метричною базою
“Index Copernicus”).
Навчальні посібники:

9.
Загайська Г.М., Петришин М.Й. Legamus et exerceamus (Читаймо і тренуймося).
Навчальний посібник. Чернівці, Чернівецький національний університет. 2021. 140 с.
10. Загайська Г.М. Петришин М.Й. Repetitorium Latinum. Pars prima. Зб. вправ для
контрольних і самостійних робіт з лат. мови. Чернівці, Чернівецький національний університет.
2021.170 с.
11. Загайська Г.М. Петришин М.Й. Repetitorium Latinum. Pars secunda. Зб. тестів для
контрольних і самостійних робіт з лат. мови. Чернівці, Чернівецький національний
університет.2021. 145 с.
Керівництво науковими 11 роботами студентів, тези яких представлено на студентській
науковій конференції:
URL: https://drive.google.com/file/d/1WWxaJKk80vNQ7N77CxFh7JyrB-ENmwj5/view
ІІ. Участь у конференціях:
1.
Бостан Л. О. Міжнародний колоквіум мовознавчих наук імені Єуджениу Кошеріу
«Мова, творчість, культура – структури опору людини» (24-26 вересня 2021, Державний
університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова).
2.
Вринчану Ф.Д. Міжнародна наукова конференція «Лінгвістика ХХІ століття:
сучасний стан і перспективи розвитку», присвячена 90-річному ювілею професора Станіслава
Володимировича Семчинського (18.05.2021, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Інститут філології).
3.
Вринчану Ф.Д. Міжнародна наукова конференція «Discurs critic și variație
lingvistică. Abordări inter- și transdisciplinare ale trecutului și prezentului» (8-9 липня 2021
Сучавський університет «Штефан чел Маре», Сучава, Румунія).
4.
Вринчану Ф.Д. Міжнародний науковий симпозіум, «Минулі та сучасні виклики у
розвитку румунської мови, літератури та культури», (22-24 вересня 2021, Інститут румунської
філології «Ал. Філіппіде», Ясси, Румунія).
5.
Вринчану Ф.Д. Міжнародний колоквіум мовознавчих наук «Єуджениу Кошеріу
«Мова, творчість, культура – структури опору людини» (24-26 вересня 2021, Державний
університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова).
6.
Загайська Г.М. ХVIII Міжнародні педагогічно- мистецькі читання пам’яті
професора О. П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації,
тенденції»(1 грудня 2020 року, Київ).
7.
Загайська Г.М. Вебінар до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і
багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства » (18 лютого 2021 року, Київ).
8.
Загайська Г.М. ІХ науково- практична конференція «Музейна педагогіка –
проблеми, сьогодення, перспективи» (7-8 жовтня 2021 р, Київ).
9.
Кібак Д. В. Міжнародна наукова онлайн-конференція «Лінгвістика ХХІ століття:
Сучасний стан і перспективи розвитку»; присвячена 90-річному ювілею доктора філологічних
наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського (18 травня 2021 року, Київ).
10. Кібак Д. В. Міжнародний колоквіум мовознавчих наук імені Єуджениу Кошеріу
«Мова, творчість, культура – структури опору людини» (24-26 вересня 2021, Державний
університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова).
11. Кібак Д. В. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: досягнення та
перспективи в європейському контексті» (7-8 жовтня 2021, Інститут румунської філології ім.
«В.П.Хашдеу», Кишинів, Республіка Молдова).
12. Любімова
О.
В.
V
Міжнародна
науково-практична
конференція
«INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE», 17-19 листопада 2021 р.,
Манчестер, Великобританія. Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» Cognum Publishing
House.
13. Паладян К.І. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики у
вивчені румунської мови як 2М/3М та мови національних меншин» (4-6 червня 2021,
університет «Дунеря де жос», Галаць, Румунія.

14. Паладян К.І. Міжнародна наукова конференція «Міхай Емінеску і Путна» (16-17
серпня 2021, Путна, Румунія).
15. Паладян К.І. Міжнародний науковий симпозіум «Минулі та сучасні виклики у
розвитку румунської мови, літератури та культури» (22-24 вересня 2021, Інститут румунської
філології ім. «Ал. Філіппіде», Ясси, Румунія).
16. Паладян К.І. Міжнародний колоквіум мовознавчих наук імені Єуджениу Кошеріу
«Мова, творчість, культура – структури опору людини» (24-26 вересня 2021, Державний
університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова).
17. Паладян К.І. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: досягнення та
перспективи в європейському контексті» (7-8 жовтня 2021, Інститут румунської філології ім.
«В.П.Хашдеу», Кишинів, Республіка Молдова).
18. Тодощук В. Г. ХVIII Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті
професора О.П.Рудницької „Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації,
тенденції” (1 грудня 2020 року, Київ).
19. Тодощук В.Г. Вебінар до Міжнародного дня рідної мови „Рідномовна і
багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства” (18 лютого 2021 року, Київ).
20. Тодощук В. Г. Онлайн-семінар на тему: „Духовно-моральне виховання учнівської
молоді у закладах загальної середньої освіти на засадах християнських цінностей” (6-8 квітня
2021 року, м. Київ).
21. Тодощук В. Г. ІХ науково-практична конференція „Музейна педагогіка –
проблеми, сьогодення, перспективи” (7-8 жовтня 2021 року, Київ).
ІІІ. Участь у міжнародних проектах:
1.
Бостан Л.О. Міжнародний проект ITLR – «Історія перекладів румунською мовою
– XVI-XX ст.» (Сучавський університет «Штефан чел Маре», Румунія).
2.
Вринчану Ф.Д. Міжнародний проекті «Фінська підтримка реформи української
школи – Навчаємось разом».
3.
Вринчану Ф.Д. Міжнародний проект ITLR – «Історія перекладів румунською
мовою – XVI-XX ст.» (Сучавський університет «Штефан чел Маре», Румунія).
4.
Кібак Д.В. Міжнародний проект «Creafuture Creative Workforce for Cross-Border
Future».
ІV. Опонування дисертацій:
Загайська Г.М. Опонування дисертації Швець Христини Михайлівни «Семантика та
структура латинської риторичної термінології (на матеріалі трактатів М.Туллія Цицерона)
поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності
10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (Київ,2021. – 221 с.).
V. Рецензії:
1.
Загайська Г.М Рецензія на рукопис навчального посібника О.В.Сафроняка
«Римська граматична теорія III-V ст».
2.
Загайська Г.М Рецензія на підручник Б.В.Чернюха «Народна латина».
3.
Загайська Г.М Рецензія на рукопис підручника «Латинська мова» Мисловської
Л.В. ,Пилипів О.Г.
4.
Кібак Д.В. Рецензія на Навчальну програму «Румунська мова» (для учнів 10-11
класів) з навчанням румунською мовою «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді»
(автор: Бостан Лора Олександрівна – к. ф. н., професор кафедри румунської мови та класичної
філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
5.
Кібак Д.В. Рецензія на Навчальну програму «Румунська література» (для учнів 1011 класів) з навчанням румунською мовою «Буковинська Мала академія наук учнівської
молоді» (автор: Бостан Лора Олександрівна).
6.
Паладян К.І. Рецензія на Навчальну програму «Румунська мова» (для учнів 10-11
класів) з навчанням румунською мовою «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді»
(автор: Бостан Лора Олександрівна).

7.
Паладян К.І. Рецензія на Навчальну програму «Румунська література» (для учнів
10-11 класів) з навчанням румунською мовою «Буковинська Мала академія наук учнівської
молоді» (автор: Бостан Лора Олександрівна).
8.
Тодощук В. Г. Рецензія на рукопис підручника Інтегрований курс "Література"
(румунська і зарубіжна) для 8 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної
середньої освіти (автори: Л.С. Говорнян, Д.О. Колесникова);
9.
Тодощук В. Г. Рецензія на підручник "Румунська мова" для 8 класу з поглибленим
вивченням філології закладів загальної середньої освіти (автори: Л.С. Говорнян, М.К. Попа,
О.К. Бурла);
10. Тодощук В. Г. Рецензія на підручник "Румунська мова" для 8 класу з навчанням
румунською мовою закладів загальної середньої освіти (автори: Л.С. Говорнян, М.К. Попа, О.К.
Бурла);
11. Тодощук В. Г. Рецензія на рукопис посібника "Збірник текстів для диктантів з
румунської мови для державної підсумкової атестації у 9 класі" (автор: Л.С. Говорнян);
Тодощук В. Г. Рецензія на рукопис посібника "Збірник текстів для переказів із
творчими завданнями з румунської мови для державної підсумкової атестації в 11 класі" (автор:
Л.С. Говорнян).

галузі.

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедральна тема: Актуальні питання масової комунікації, журналістики та видавничої
№ державної реєстрації: УДК 316.77+316.77:001.12/.18+655.4
Науковий керівник: Василик Любов Євгенівна (д.н.с.к., доц., завкафедри).
Термін виконання: 01.01.2021 р. – 31.12.2021 р.
Кількість виконавців: 11 працівників кафедри (10 штатних, 1 – зовн. сумісник)

Навчально-методична робота:
Підготовка акредитаційної справи ОПП «Журналістика та кросмедійність» ОР «Бакалавр»
(гарант доцент Шутяк Л.М.). Час: січень-березень 2021 р.
Підготовка акредитаційної справи ОПП «Видавнича справа та медіаредагування» ОР
«Бакалавр» (гарант доцент Гринівський Т.С.). Час: вересень-листопад 2021 р.
Підготовлено матеріали для атестації ЧНУ Напрям «Суспільні науки» (травень 2021).
У зв’язку з впровадженням в освітній процес нової ОПП «Журналістика та кросмедійність»
ОР «Магістр» кафедрою розроблено «Вимоги до розробки та оформлення творчих магістерських
робіт студентів спеціальності «Журналістика» ЧНУ ім. Ю. Федьковича».
Напрями наукових досліджень:
Налагоджено наукові зв’язки з Університетом Жешів (Польща). Видано спільний Збірник
наукових праць «W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy (Тоm 1). Wydawnictwo
Uniwersytetu RZeszowskiego. 2021. ISBN 978-83-7996-915-9
https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6878/kowalw%20kr%c4%99gu%20prasy%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Наукові напрямки:
Державна підтримка роздержавлених друкованих ЗМІ. Моніторинг контенту, жанрів,
медіастандартів, матеріалів з ознаками замовності у регіональних друк. та онлайн-медіа (Василик
Л.Є.)
Моніторинг гендерної чутливості регіональних ЗМІ (Смолдирева Т.П.)
Актуальні проблеми створення телевізійних текстів (Жук О.О.)
Дослідження історії буковинської преси. Становлення правозахисної журналістики в
Україні (Мельничук Ю.Г., Попович Ю.О., Савчук О.М.)
Вивчення ролі 3-D графіки у візуальній комунікації (Раренко Л.А.)
Захисти дисертацій:

Асист. Раренко Л.А. Спеціалізована вчена рада К 08.051.19 Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
К 08.051.19. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на
тему: «Диджитал-складова в сучасній візуальній комунікації: 3D-графіка як засіб візуальної
комунікації брендів». Керівник – Василик Л.Є.
Опонування дисертацій:
Доцент Василик Л.Є. Опонування докторської дисертації Черемних Інни Володимирівни,
доцента кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Менеджмент телевізійної галузі в
трансформаціях цифрової доби». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія
соціальних комунікацій. Спецрада Д 26.852.32 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка МОН України.
Доцент Василик Л.Є. була експертом з поданих до захисту дисертацій.
Робота у спецрадах:
Доцент Василик Л.Є. Робота у двох разових спецрадах Інституту журналістики КНУ
ім.Т.Шевченка (05.05., 06.05., 07.05.): захисти 2 докторських та 4 кандидатських.
Доцент Гринівський Т.С. Участь у роботі спецради із захисту дисертацій. Спеціалізована
вчена рада К 26.807.04
Наукове рецензування:
Доцент Василик Л.Є. Рецензія на рукопис монографії О.Д. Кузнецової та Х.П.Дацишин
"Мовознавчі пріоритети професора Олександри Сербенської"
Доцент Василик Л.Є. Рецензія на освітньо-професійну програму «Журналістика» підготовки
фахівців рівня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06
Журналістика, підготовану кафедрою журналістики Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка.
Доцент Василик Л.Є. Рецензування матеріалів «Вісника Львівського університету. Серія
журналістика» (2021).
Доцент Василик Л.Є. Рецензія на докторську освітню програму «Масова комунікація»,
розроблену доцентами факультету соціальних та політичних наук Тбіліського державного
університету імені Іване Джавахішвілі Ніно Чалаганідзе та Натією Купрашвілі (Грузія).
Наукове стажування:
Доц. Василик Л.Є., доц. Шутяк Л.М., асист. Раренко Л.А., доц. Смолдирева Т.П., доц. Савчук
О.М., доц. Пазюк Р.В., доц. Гринівський Т.С., асист. Стефанець В.Б., асист. Попович Ю.О., асист.
Мельничук Ю.Г., асист. Жук О.О.
Міжнародне онлайн-стажування у проекті «JTA / Академія викладачів журналістики» за
підтримки «Deutsche Welle Aсademie» (Німеччина) та ГО «Український інститут медіа та
комунікації» (Україна) за фінансової підтримки Федерального міністерства та розвитку Німеччини
(BMZ). Заг. к-ть годин – 180 (6 кредитів). Проект триває з 1 вересня по 3 грудня 2021 р.
Доцент Шутяк Л.М. Професійне стажування та підвищення кваліфікації за спеціальною
програмою Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та ПРООН в Україні «Академія з
прав людини для викладачів та викладачок журналістики» (16 лютого – 27 серпня 2021). Заг. к-ть
годин – 180 (6 кредитів).
Доцент Шутяк Л.М. Міжнародне стажування: «Highlighting conflicts and protests in media:
European and worldwide best practices» від Free Press Eastern Europe organization (Czech Republic) (16
квітня – 27 червня 2021). Загальна кількість годин – 180 (6 кредитів).
Доцент Савчук О.М. Пройшла професійне стажування (в обсязі 180 год) та виконала
завдання підвищення викладача журналістики (в обсязі 180 год) за спеціальною партнерською
програмою ПР ООН «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики» – з 16
лютого по 27 серпня 2021 р. А також пройшла Міжнародне професійне стажування «Висвітлення
конфліктів та протестів в сучасній журналістиці (журналістика конфліктів) Східної Європи /
«Highlighting conflicts and protest in media: European and worldwide best practices» (180 год).

Асистент Жук О.О. З 16 лютого по 6 квітня 2021 пройшла онлайн-курс журналістики і
соціальних медіа від гуманітарної освітньої платформи LITOSVITA.
Асистент Жук О.О. 11 серпня 2021 року взяла участь у тренінгу з медійного права для
журналістів філій Суспільного від Центру демократії та верховенства права.
Міжнародні зв’язки:
Розпочато співпрацю з Wyszukiwarka czasopism punktowanych przez polskie Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ченстохов, Польща) над запровадженням подвійних дипломів.
Доцент Василик Л.Є. стала координаторкою Міжнародної школи з медіа-грамотності
(жовтень, грудень 2021 р.), яка відбулася завдяки співпраці кафедри журналістики з ГО Interlink
Academy (Гамбург) та за сприяння уряду Німеччини.
Кафедра виконує міжнародний проект «Журналістська освіта для демократії в Україні:
вироблення стандартів, доброчесності та професіоналізму».
Номер проекту: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
Erasmus + KA2 - Співпраця щодо інновацій та обміну передовою практикою - Розбудова
потенціалу у сфері вищої освіти.
Цілі: Реформа навчальної програми: реформувати, розпочати розробку та оцінку нової /
переглянутої навчальної програми для бакалаврату та магістратури, інституційне забезпечення якості
академічних програм, щоб переглянуті програми узгоджувалися з Європейськими рамками
кваліфікацій (ЄКК), відповідаючи європейським стандартам доброчесності та професіоналізму,
покращення залучення студентів до індустрії, підготовка до кар’єри та працевлаштування, розвиток
зв’язків з європейськими журналістськими відділами та асоціаціями.
Контекст навчальної програми: покращити медіа-середовище, в якому працюватимуть
випускники журналістики: покращення «медіаграмотності» ключових цільових груп, надання нових
можливостей студентам журналістики взаємодіяти з громадською аудиторією під час їх навчання та
підвищення обізнаності громадськості про життєво важливу роль журналісти та засоби масової
інформації у просуванні та захисті прав громадян в умовах багатокультурної демократії.
Конкретними цілями проекту є:
•
провести аудит усієї поточної навчальної програми з аналізом та планами дій;
•
навчати навчальні колективи щодо узгодження програм та забезпечення якості зі
стандартами ЄКР;
•
використовувати європейські моделі журналістської освіти для формування навчальної
програми;
•
навчати викладачів та професіоналів принципам та процесам експертної оцінки;
•
провести експертну перевірку усіх нових / переглянутих програм;
•
провести та оцінити перший рік усіх нових / переглянутих програм BA та MA;
•
підготувати Національні рекомендації щодо навчання в галузі бакалаврської та
магістерської підготовки;
•
максимізувати залучення громадських зацікавлених сторін та участь у роботі над
проектом;
•
проводити та оцінювати курси медіаграмотності для цільових груп;
•
максимізація стійкості роботи та результатів проекту.
Доцент Пазюк Р. В. – медіатренер в міжнародному проєкті “Жива різноманітність. Робота з
національними меншинами в Україні, Грузії та Німеччині” в рамках програми “MEET UP! Молодь за
партнерство”, яка фінансується фондом “Пам’ять, відповідальність і майбутнє” (EVZ). Організатори
Інститут Молдови (м. Лейпциг, Німеччина), Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича (Україна) і Тбіліський державний університет (Грузія).
Наукові конференції, семінари та тренінги:
Доцент Василик Л.Є. входила в оргкомітет Міжнародної науково-практичної конференції
«Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір
медіадіяльності» за підтримки МОН України, Інституту журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, Центру
прав людини ZMINA, Проекту «Права людини для України», що реалізується Програмою розвитку
ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та правозахисних організацій в

Україні та ЄС. Участь у конференції взяли доценти Савчук О.М., Смолдирева Т.П., Шутяк Л.М.,
асистенти Раренко Л.А., Попович Ю.О., Мельничук Ю.Г. Опубліковано збірник: «Людина в
українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» (Київ, 14 травня 2021 р.). К.: Інститут
журналістики, 2021. 338 с.
У вересні 2021 р. доц. Василик Л.Є. та доц. Смолдирева Т.П. організували та провели
міжкафедральний семінар (ЧНУ та кафедра журналістики Кам’янець-Подільського національного
університету імені І.Огієнка) на тему «Регіональні медіа Хмельниччини: нинішній стан та
перспективи» за участі редакторів роздержавлених ЗМІ. https://idpo.org.ua/events/4316-vidbulasyaonlajn-diskusiya-na-temu-regionalni-media-xmelnichchini-ninishnij-stan-ta-perspektivi.htm
Асистент Мельничук Ю. Г. Взяла участь у інформаційній кампанії «Медіабезпека в дії»,
організованій Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (24 – 26
березня 2021 року) у рамках Європейського тижня цифрової грамотності. Провела семінар на тему:
«Концепція медіаграмотності в Україні».
Доцент Пазюк Р.В. Участь у міжнародній конференції «European values in Ukrainian
Education: challenges and frontiers. International Scientific Conference (May 28-29, 2021, Zaporizhzhia,
Ukraine) under Erasmus+ Програма: https://www.jta.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZNU-ConfAgenda_2021.pdf
Асистенти Мельничук Ю. Г. та Попович Ю. О. 15 жовтня 2021 року взяли участь у засіданні
«Лабораторії людських прав» юридичного факультету ЧНУ, виступивши перед учасниками з
презентацією «Свобода слова та порушення прав журналістів».
Доцент Савчук О.М. Пройшла стажування за програмою вебінару «#НеЦінаПолітики: як
писати про насилля щодо політично активних жінок?»
Доцент Савчук О.М. Член журі та одна з організаторів міжуніверситетського «Конкурсу
студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін» квітеньтравень, 2021 р.
Майстер-класи:
Доцент Смолдирева Т. П. Майстер-клас в рамках курсу «Радіожурналістика»:
- з радіожурналісткою, подкастеркою, авторкою «Акустики тіней», випускницею кафедри
Іванною Шкромидою на тему “Як створити подкаст і реалізувати творчу особистість” (жовтень
2021);
- на базі радіостанції “Буковинська хвиля” з програмним директором радіостанції Олегом
Сірманом та ведучою новин, випускницею кафедри Богданою Рихло на тему “Організація роботи
сучасного радіо” (вересень 2021)
Доценти Василик Л.Є., Шутяк Л.М. Вебінари на тему «Медійна грамотність»: «Маніпуляції
та фейки: як не довіряти матеріалам ЗМІ».
Доцент Шутяк Л.М. провела майстер-класи:
•
«10 правил, як писати про книжки» у Школі культурної журналістики (м. Луцьк, 20
лютого 2021).
•
«Public speaking, або Як говорити, щоб тебе почули» - проєкт «Найбільший урок у
світі», всесвітня ініціатива Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (м. Чернівці, 17 квітня 2021).
•
«Як писати про літературу: гайд для журналістів» (для студентів Львівського
національного університету імені Івана Франка, 17 травня 2021)
•
практичний курс із 5 лекцій «Хайп, блог і SMM: як розуміти медіа» Goncharenko centre
Chernivtsi (квітень-травень 2021).
•
Менторка онлайн-інтенсиву «Вишкіл із гендерночутливої журналістики» (14-23
грудня 2021).
Асист. Стефанець В.Б. Онлайн-презентація «Досвід успішної реалізації проектів Erasmus+
KA2 (MEDIATS & DESTIN)» в рамках Всеукраїнського марафону Erasmus+, приуроченого до
святкування Erasmus Days.

Зустріч з політичним оглядачем Олексієм Арестовичем. Тема – інформаційна російськоукраїнська війна, створення державою власної картини світу, українські наративи в медіа
(30.01.2021).
Доцент Василик Л.Є. провела:
- семінар кафедри журналістики та YouControl «Можливості сервісу YouControl для
проведення журналістських розслідувань» (квітень 2021).
- семінар з Богданом Бойком – правозахисником, головою ГО «Чернівецьке об’єднання
«Захист», координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини у
Чернівецькій області. Тема – стан дотримання прав людини на Буковині, діяльність Омбудсмена,
організація моніторингових місій. У рамках курсу "Правова проблематика у ЗМІ" (10.2021).
Доцент Василик Л.Є. працювала медіаексперткою у відбірковій комісії Всеукраїнського
конкурсу журналістських розслідувань «Честь професії – 2021».
Доцент Василик Л.Є. була спікеркою в онлайн-обговоренні концепції державної підтримки
місцевих друкованих медіа «Державна підтримка місцевих друкованих медіа. Презентація і
обговорення дослідження» (захід організували Державний комітет з питань телебачення і
радіомовлення та Офіс Ради Європи в Україні).
Доцент Пазюк Р. В.
•
23 липня 2021 р. Провів майстер-клас “Дизайн і візуалізація даних” в межах програми
навчання для локальних редакцій “Екстернат від Інституту демократії імені Пилипа Орлика” (м.
Київ).
•
8 жовтня 2021 р. Провів тренінг “Відеоблогерство як інструмент протидії пропаганді
та фейкам” для активної молоді, школярів та вчителів Мамаївської територіальної громади. Захід
відбувся в межах проєкту “Мир у цифровий час”.
•
24 листопада 2021 р. Провів тренінг (два блог-кафе) “Відеоблогерство як інструмент
громадської активності” на базі Колінковецького ліцею (Чернівецька обл.) для учнів та вчителів шкіл
Топорівської громади. Захід відбувся в межах проєкту “Мир у цифровий час”.
Члени редколегій наукових видань.
Василик Л.Є.: «Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна. –
Серія: соціальні комунікації» (Харків), «Вісник Львівського університету. Серія журналістика»,
«Медіа форум» (Чернівці), «Українська бібліографістика» (Національна наукова бібліотека ім.
В.Вернадського).
Доценти Василик Любов та Смолдирева Тетяна працювали медіаекспертками Інституту
демократії імені Пилипа Орлика ІДПО. У 2021 р. ІДПО за підтримки Медійної програми в Україні
здійснював моніторинг роздержавлених регіональних друкованих медіа та їх сайтів у 8 регіонах
України:
Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській,
Харківській, Чернівецькій областях. Моніторинг ставив на меті оцінити якість контенту, тематику та
дотримання стандартів журналістики та законодавства. Медіаекспертки від кафедри журналістики
ЧНУ імені Юрія Федьковича провели три хвилі досліджень. Моніторингові звіти оприлюдені на сайті
ІДПО:
-https://idpo.org.ua/reports/4041-opisovij-zvit-za-sichen-2021-roku-xmelnicka-oblast.html січень;
-https://idpo.org.ua/reports/4128-zvit-monitoringu-za-traven-2021-roku-xmelnicka-oblast.html
травень;
-https://idpo.org.ua/reports/4345-zvit-monitoringu-za-veresen-2021-roku-xmelnicka-oblast.html
вересень.
Нагороди:
Доцент Пазюк Р.В. нагороджений Грамотою НСЖУ.
Асистент Раренко Л.А. як молода науковиця отримала сертифікат на стипендію у
криптовалюті від компанії Orca Finance за високі позиції у рейтингу викладачів університету.
Доцент Шутяк Л.М. нагороджена грамотою Чернівецького міського голови «за вагомі
здобутки у галузі науки і техніки, особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих
фахівців, активну громадську діяльність та з нагоди 146-річчя від дня заснування Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича і Дня працівників освіти» (жовтень 2021). А
також нагороджена Грамотою Чернівецької обласної організації НСЖУ (червень, 2021).
Асист. Стефанець В.Б. нагороджений Спеціальною відзнакою секретаріату Національної
спілки журналістів України (НСЖУ) (червень, 2021 р.).
Доцент Савчук О.М. нагороджена Подякою за активну участь в популяризації цінностей
прав людини при підготовці фахівців для медіа в Україні, м. Київ, 17 вересня 2021 року.
Доцент Василик Л.Є. нагороджена Подякою НСЖУ за особистий внесок, наполегливість та
активну роботу по підготовці медіафахівців на цінностях прав людини в Україні (Київ, 2021).
На базі кафедрі діє університетська організація Національної спілки журналістів України.
Василик Л.Є. – голова Ради з журналістської етики в Чернівецькій області.
Стефанець В.Б. – заступник голови ЧОО НСЖУ
Смолдирева Т.П. – членкиня Правління ЧОО НСЖУ.
Раренко Л.А. – відповідальна секретарка ЧОО НСЖУ України
Студентська наукова робота:
Студенти брали участь у щорічній студентській конференції на базі ЧНУ (квітень 2021): 10
виступів. На сайті ЧНУ розміщені тези наукових виступів.
10 листопада 2021 р. студенти долучились до онлайн-зустрічі з Тетяною Олексіюк,
адвокаткою, експерткою ПРООН, консультанткою Ради Європи, котра провела лекцію на тему
«Запит на інформацію як інструмент якісної журналістики».
17 листопада 2021 р. студенти 3 курсу кафедри журналістики долучились до зустрічі у
форматі онлайн, заслухавши лекцію на тему «Діти і право на приватність: Суспільна значущість VS
сенсації» (авторка – Любов Найдьонова, докторка психологічних наук, член-кореспондентка НАПН
України, президентка Української асоціації медіапсихологів і медіа педагогів).
24 листопада 2021 р. у день старту всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства» студенти
кафедри журналістики підтримали онлайн-дискусію «Гендерно-обумовлене насильство: чи завжди
слід шукати героїню для журналістського сюжету?». Спікеркою виступила Марта Чумало,
правозахисниця, заступниця голови Центру «Жіночі перспективи», лауреатка міжнародної премії
«Тюльпан прав людини 2020».
Студентські досягнення:
Волощук Галина – дипломом відзначена робота у номінації Графічні роботи другого
Конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»
КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ
За звітній період викладачами кафедри зарубіжної літератури, теорії літератури та
слов’янської філології було видано:
7 розділів закордонних монографій: (Дзик Р.А., Ісапчук Ю. В., Нікоряк Н. В.,
Червінська О. В. - Иван Гончаров и европейский классицизм и неоклассицизм / Editor Ivo
Pospíšil. Brno; Дзык, Р, Шутяк - Proceedings of International Symposium. Tbilisi;
Рихло П. В. - Internationale Schriften des Jakob-Fugger-Zentrums. Bd. 3. Hrsg. vom JakobFugger-Zentrum –Forschungskolleg für Transnationale Studien der Universität Augsburg).
2 закордонні монографії (Матійчук О. М. Rose Ausländers Leben im Wort. Graphic
Novel. – Ulm, danube books verlag, 2021. 56 S. Червинская Ольга, Дзык Роман. Диалог pro (за)
Достоевского, Седльце 2021.)
3 вітчизняні монографії: (Петро Рихло.:
1.
Anthologie zeitgenössischer deutschsprachiger Lyrik aus der Schweiz in ukrainischen
und russischen Übertragungen. Herausgegeben von Evgenia Lopata / Антологія сучасної
німецькомовної поезії Швейцарії в українських та російських перекладах. Кураторка видання –
Євгенія Лопата. Чернівці: Видавець Святослав Померанцев (Meridian Czernowitz) 2021. – 384 S.;
2.
Paul Celan 100: Deutsch-ukrainische Anthologie. Herausgegeben und mit einem
Vorwort von Evgenia Lopata / Пауль Целан 100: Німецько-українська антологія/ упорядк.і
передмова Євгенії Лопати. Чернівці: Видавець Святослав Померанцев (Meridian Czernowitz)
2021. 392 с.

– 424 с.)

3.

Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2021.

5 статей у закордонних виданнях (Ісапчук Ю. В., Червінська О. В. – Єреван, Рихло П.В.
– Німеччина, Червінська О. В. – Чехія)
Стаття у виданні (INDEX COPERNICUS) (Тичініна А. Р.)
6 статей в українському фаховому виданні категорії Б (Червінська О. В.,
Тичініна А.Р., Дзик Р.А., Нікоряк Н. В., Ісапчук Ю. В.)
7 статей у збірниках наукових праць та інших журналах (Тичініна А.Р., Рихло П. В.,
Матійчук О. М., Червінська О. В.)
3 рецензії на книги (Червінська О. В. - В круге безконечного. Рецензия на
кн.:Историческое и надвременное у Вячеслава Иванова, Рихло П. В. - Гіацинтовим сонцем сто
раз над тобою зійду…» У світ вийшло унікальне двомовне видання поезії Ліни Костенко;
Незамінний компас творчості поета. Рец.: Пауль Целан (1920-1970). Бібліографічний покажчик
6 матеріалів закордонних конференцій (Червінська О.В., Тичініна А.Р., Нікоряк Н.В.,
Дзик Р. А., Ісапчук Ю. В.)
2 відгуки на автореферати (Червінська О. В. – на автореферат дисертації Суботи Інни
Олександрівни “Еволюція жанру новели в літературі арабських країн Перської затоки ХХ –
поч. ХХІ ст.”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі
спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн; Нікоряк Н. В. - автореферат дисертації
Вознюк Ганни Анатоліївни “Поетична спадщина Йосано Акіко: проблеми традиції та
новаторства”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі
спеціальностей 10.01.04 – література зарубіжних країн)
Взято участь
у 20 міжнародних та вітчизняних конференціях,
3 форумах і фестивалях:
1.
Міжнародна конференція до 200-річчя Достоєвського (Англія Ланкаширський
університет, Японія, Італія, Росія, Україна) 24-26 вересня 2021.
2.
Міжнародний докторантський колоквіум у Брно, Чеська Республіка, 24 листопада
2020 р.
3.
Міжнародна науково-бібліографічна конференція, присвячена 200-річчю
Достоєвського. Брестський університет, Білорусія. 11 листопада 2021.
4.
Міжнародна наукова онлайн-конференція у Грузії. 22-24 вересня 2021.
5.
Міжнародна наукова конференція Єреванський університет, Вірменія 25-26
листопада 2021
6.
ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 100-річчю
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (19 травня 2021 р.).
7.
XV International Symposium Contemporary Issues of Literary Studies Literature and
Pandemic. Historical and Thematic Experience, TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature,
22-24 September 2021.
8.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформації в сучасному
освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти» 4 листопада 2021 р.
9.
Співорганізація міжнародного колоквіуму Accueillir l’Autre dans sa langue. La
traduction comme dispositif de médiation (Прийняти Іншого у своїй мові. Переклад як диспозитив
медіації), Чернівці, 7-8 травня 2021.
10. Форум Центральної та Східної Європи „VIA CARPATIA“. – Нагородження
П. В. Рихла премією імені Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток
регіонів» (25-27 червня 2021 смт. Верховина Івано-Франківської області).
11. ХІІ Міжнародний поетичний фестиваль „Meridian Czernowitz“. – Модерація і
літературні читання німецьких, австрійських та швейцарських поетів (3-5 вересня 2021
Чернівці).

12. Літературний та перекладацький фестиваль „Translatorium“. – Презентація
антології сучасної німецькомовної поезії зі Швейцарії в українських та російських перекладах
(1-3 жовтня 2021 Хмельницький).
13. Вивчення жанрової специфіки сонету на уроках зарубіжної та української
літератури // Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформації в сучасному
освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти» 4 листопада 2021 р.
14. Співорганізація та участь в інтердисциплінарному онлайн-воркшопі „Концепції
світової літератури: традиції осмислення - нові виклики - перспективи дослідження“ (до 95річчя від дня народження проф. Кіри Шахової) у рамках ХХХ. Міжнародної наукової
конференції «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго у співпраці з проф. д-р Євгенією
Волощук (університет Віадріна, Німеччина), 24-25 червня 2021 року.
15. Міжнародна онлайн-конференція „Erkundungen eines europäischen Kulturraums:
Deutschland, Polen und die Ukraine im zeitgenössischen literarischen Migrationsdiskurs“
(„Розвідуючи європейський культурний простір: Німеччина, Польща та Україна в сучасному
літературному міграційному дискурсі“), 24-26 листопада 2021 року.
16. ХХХ. Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені проф. Сергія
Бураго. Міжнародний онлайн-воркшоп «Концепції світової літератури: від ґетівського поняття
до сучасної моделі транскультурного письма». – До 95-річчя від дня народження проф. Кіри
Шахової. Доповідь «Німецька поезія Буковини як екстериторіальний складник історії
німецькомовної літератури (24-25. 06.2021).
17. Residenz-Projekt „Anabasis“ (eine Kooperation des Zentrums Gedankendach der
Universität Czernowitz mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas der LMU
München). Vortrag „Paul Celans kulturelle Identitäten“ (19.07-1.08.2021).
18. Regensburg, Städtische Galerie im Leeren Beutel. Ausstellung „Landschaft, die mich
erfand: Brunnen- und Wolkenmotiv in der deutschsprachigen Dichtung der Bukowina“ von Helga von
Loewenich. – Vortrag „Bukowina als literarischer Topos und Künstlerobjekt“ (30 липня 2021).
19. Sommerschule „Identitätsdiskurse in multikulturellen Räumen. Republik Moldau –
Bukowina. Vortrag „Czernowitz als Literaturstadt und mehrsprachige Metropole“ (9 вересня 2021).
20. Bibliothekswissenschaftliche Fach- und Fortbildung der Martin-Opitz-Bibliothek im
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur Geschichte und Kultur der
Deutschen im östlichen Europa in Kooperation mit dem Bukowina-Institut, dem Digitalen Forum
Mittel- und Osteuropa, der Kulturreferentin für Siebenbürgen und dem Deutschen Kulturforum
östliches Europa. – Vortrag „Sprache, du heilige“: Sprachreflexionen in der deutschen Dichtung der
Bukowina“ (13 вересня 2021).
Участь у проєктах
Професор Рихло П. В. взяв участь у реалізації німецько-українського культурного
проекту «Буковинсько-Галицький літературний маршрут»:
1.
Відкриття бронзового погруддя уродженцеві села, ізраїльському письменнику
Агарону Аппельфельду (22 жовтня 2021 с. Стара Жадова Чернівецької області).
2.
Відкриття бронзового погруддя уродженцеві села, всесвітньо відомому акторові
театру і кіно Александру Ґранаху (24.10.2021 с. Вербівці Івано-Франківської області).
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Протягом 2021 року дослідницька діяльність викладачів кафедри української
літератури була спрямована на розробку наукової теми «Українська словесність Буковини та
загальнонаціональний літературний процес». Зокрема, опубліковано статті:

у закордонних виданнях: Scopus – 1, Copernicus – 1, не рейтингові – 9.

в українських виданнях: Copernicus – 6, у фахових (категорія Б) – 2, у збірниках
праць та в інших журналах – 27.
Стаття у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus (Ковалець Л.М., Лановик
М.Б., Лановик З.Б. «Я русин, я гуцул…»: етноімагологічні домінанти авторської візії Юрія
Федьковича) присвячена вивченню виникнення образів націй в уяві автора – представника

іншої нації, а також особливостей їх зображення у художньому тексті (на матеріалі творів
Ю. Федьковича).
У працях В. І. Антофійчука, надрукованих закордоном, викладено результати
спостереження над динамікою видань українських книг у Румунії протягом 2019-2020 років,
досліджено творчість В. Довгого, Д. Онищука й літературно-критичні погляди Івана Ковача на
українську поезію. Також зосереджено увагу на сприйняття Святославом Лакустою постаті І.
Франка.
Л. В. Маркуляк у своїх напрацюваннях виокремила характерні риси сонетної творчості
Максима Рильського, проаналізувала її з огляду на біографічні та суспільно-політичні аспекти.
У своїх статтях В. В. Костик пропонує власний новий погляд на фольклористичну
діяльність О. Романця, І. Ребошапки, народознавчу діяльність Г. Купчанка, О. Лоначевського.
На проблему козаччини у творчості Т. Шевченка в поглядах письменника та
літературознавця Дмитра Николишина звернула увагу Меленчук О. В. Окреме місце відведене
для його праці «Погляди Тараса Шевченка на козаччину».
Упродовж року було видано кілька монографій, над якими працювали викладачі
кафедри (закордонні – 3, вітчизняні – 6):

Фрасинюк Є. Просвітлене Шевченкове слово: Монографія / Упоряд., автор
передмови, рецензент В. Антофійчук. Бухарест: RCR Editorial, 2020. 284 с.

Кідещук І. Молитви і псалми Тараса Шевченка: Монографія / Упоряд., ред.,
рецензент, автор передмови В. Антофійчук. Бухарест: RCR Editorial, 2020. 278 с.

Трайста М. Г. Стижерети: Роман в оповіданнях «Бляшаний Христос». Повість
«Стижерети». Оповідання. / Упоряд, наук., рецензент, автор передмови В. Антофійчук.
Бухарест: RCR Editorial, 2020. 292 с.

Антофійчук В., Гавріл А. Біблійні контексти української прози (Від
Середньовіччя до сьогодення). Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, 2021. 316 с.

Прокопчук Ю. П. Дмитро Загул – літературознавець і перекладач: монографія.
Чернівці: Букрек, 2020. 232 с.
Над виданням 8-го тому зібрання творів О. Кобилянської у 10-ти томах працювали
проф. Антофійчук В. І., доц. Мельничук Я. Б., Бунчук Б. І., проф. Мельничук Б. І. та Мальцев В.
С.
До упорядкування повного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах долучилася доц.
Кирилюк С. Д., яка також підготувала коментарі до 6-го тому «Художня проза».
Проф. Ковалець Л. М. підготувала навчально-методичне видання з курсу «Історія
української літератури першої половини ХІХ століття», що пропонує списки художніх текстів
та науково-критичних видань, плани лекційних і практичних занять, методичні рекомендації до
них, а також тематику рефератів, індивідуальних завдань, самостійної роботи, контрольні й
тестові завдання для самоперевірки, екзаменаційні питання тощо для студентів ІІ курсу
філологічного факультету спеціальності 035 Філологія (українська мова та література).
Днями побачило світ науково-популярне видання «Я – українець. Я – українка. Ми –
українці. Майстри слова про найдорожче: рідний народ та українську мову», у якому проф.
Мельничук Б. І. та асист. Меленчук О. В. зібрали цитати українських письменників від
найдавніших часів («Галицько-Волинського літопису») до кінця ХІХ ст., що містять назву
«Україна», етнонім «українець», інші самоназви українців, а також звертання до образу
Батьківщини в художній літературі.
Викладачі кафедри взяли участь у конференціях (закордонні – 1, міжнародні українські
– 4, всеукраїнські – 10), серед яких всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Леся Українка
і сучасний гуманітарний дискурс», проведена в Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича (проф. Бунчук Б. І. та доц. Мальцев В. С. – заступники голови
оргкомітету, доц. Маркуляк Л. В. та доц. Попович О. О. – члени оргкомітету, а також проф.

Мельничук Б. І., проф. Антофійчук В. І., к.ф.н. Меленчук О. В.); у доповідях було розглянуто
питання версифікаційного новаторства та форми поетичних перекладів, образ Ісуса Христа,
патріотизму Лесі Українки, її постать в оцінці Остапа Вільшини й Юзефа Лобовського та у
взаєминах зі студентами Чернівецького університету.
При кафедрі діє літературний гурток імені Степана Будного (керівник – проф.
Мельничук Б. І.), а також літературний клуб «Art Hunters», яким керує асист. Вардеванян С. І..
Учасники клубу стали авторами поетичної антології молодої чернівецької поезії «Присутність»,
що стала підсумком тудентського конкурсу поезії, організованого спільно з центром
Gedankendach.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У 2022 РОЦІ
‒ Наголосити на підвищенні кваліфікації викладачів у провідних ЗВО чи в науководослідних установах за профілем, а також у закладах вищої освіти зарубіжжя (завідувачі
кафедрами).
‒ Спрямувати зусилля для участі у конкурсах МОН України з метою отримання
бюджетного фінансування на наукову діяльність (завідувачі кафедрами, заст. декана
Я.П.Редьква).
‒ Активізувати роботу з підготовки та подачі ґрантових проєктів у рамках
новозатверджених (2021‒2027 рр.) програм Erasmus+ згідно з Annual Work Programme 2022 та
European Year of Youth 2022, Жан Моне, транскордонне співробітництво (завідувачі кафедрами,
заст. декана Я.П.Редьква).
‒ Спрямувати зусилля співробітників факультету на збільшення частки публікацій у
виданнях, що входять до наукометричних баз типу Web of Science та Scopus (завідувачі
кафедрами).
‒ Активніше залучати студентів до програм міжнародного академічного обміну (Direct
Mobility) та програм подвійних дипломів (заст. декана Я.П.Редьква).
‒ Посилити роботу з підготовки докторів наук на кафедрі румунської та класичної
філології і кафедрі журналістики (завідувачі кафедрами).
‒ Для забезпечення спеціальності 014 «Середня освіта» розпочати роботу з підготовки
кандидатів та докторів наук зі спеціальності 12.00.02 – «Теорія та методика навчання»
(завідувачі кафедрами).
‒ Завершити роботу з наповнення репозитарію філологічного факультету згідно з
положенням «Про Інституційний репозитарій Archer наукових та освітніх матеріалів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (завідувачі кафедрами,
заст. декана Я.П.Редьква).
‒ На базі “Вісника ЧНУ. Слов’янська філологія” та “Вісника ЧНУ. Романослов’янський дискурс”, які автоматично перейшли в категорію В і більше не вважаються
фаховими, створити нове наукове видання “Acta linguistica et litteraria” зі статусом категорії Б
(згідно з Наказом МОН № 32 від 2018 року та затвердженим “Порядком формування фахових
видань”) (заст. декана Я.П.Редьква).
‒ Завершити підготовку документації щодо акредитації освітніх програм третього
освітньо-наукового рівня (доктор філософії) (гарант програми ‒ проф. Л.О.Ткач, заст. декана
Я.П.Редьква).
‒ Рекомендувати Вченій раді університету при формуванні наукових рейтингів
структурних підрозділів враховувати:
1)
Рецензування наукових статей (як українських, так і закордонних).
2)
Рецензування монографій (як українських, так і закордонних).

3)
Членство співробітників факультету у редколегіях наукових видань, включених
до престижних науково-метричних баз: Scopus, WoS, ERIH Plus, CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

