
Гуртки кафедри румунської та класичної філології 
 

На кафедрі румунської та класичної філології діє Центр порівняльної 

румунської філології імені Григорія Бостана та Студентський науковий 

гурток імені Б.П. Хашдеу. 

Метою діяльності Центру порівняльної румунської філології імені 

Григорія Бостана є координація наукових досліджень студентів і викладачів у 

галузі порівняльної філології (лінгвістика, літературознавство, фольклористика) 

налагодження культурних і наукових зв’язків з вченими Румунії, Республіки 

Молдова та інших країн. 

Діяльність центру передбачає: 

➢ Організацію наукових досліджень у галузі порівняльної філології 

(лінгвістики, літературознавства, фольклористики) у співпраці зі 

спеціалістами Сучавського, Клузького, Яського університетів (Румунія), 

Бельцького та Кишинівського університетів (Республіка Молдова) та з 

Інститутом романістики Лейпцизького університету Німеччина. 

➢ Вивчення сучасної практики викладання румунської мови за допомогою 

передових сучасних методик. 

➢ Вивчення та використання сучасних навчальних аудіо та відеоматеріалів, 

розроблених в Україні та за кордоном, для вивчення румунської мови та 

літератури. 

➢ Наукове консультування з питань викладання румунської мови для вчителів 

України, вивчення та узагальнення передового досвіду викладання 

румунської мови в Україні, організація співпраці з департаментом освіти 

міста та області. 

Відповідальна за роботу центру завідувач кафедри. 

Контактний тел. +38(0372)584834 

E-mail:  romclass-dpt@chnu.edu.ua  

Представник гуртка: Щербанюк Кетелін Юрійович, студент 2 курсу 
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Науковий гурток імені Б.П. Хашдеу був cтворенний 1.09.2011 року, з 

метою поглибити знання з проблемних питань філології, а також сформувати у 

студентів навички наукової роботи.  

Засідання студентського наукового гуртка проводяться румунською та 

українською мовами не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків 

наукових робіт, публікативної діяльності, реферативних повідомлень та ін. 

Науково-дослідницька діяльність студентів включає в себе два 

взаємопов'язані напрями:  

➢ навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та 

методики наукової творчості;  

➢ наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів 

за загально кафедральною, загально-факультетською чи вузівською 

науковою проблемою.  

Досвід свідчить, що розвиток наукових досліджень безпосередньо 

впливає на якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише 

вимоги до рівня знань студентів, а й сам процес навчання і його структуру у 

вищій школі, підвищуючи ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, їхній 

творчий практичний кругозір. Поступове зростання обсягу і складності набутих 

студентами знань, умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи 

забезпечує вирішення таких основних завдань: формування наукового 

світогляду, оволодіння методологією та методами наукового дослідження; 

розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у 

вирішенні практичних завдань;  прищеплення студентам навичок самостійної 

науково-дослідної роботи;  розвиток ініціативи, здатності застосовувати 

теоретичні знання у своїй практичній роботі;  розширення теоретичного 

кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця. 

Керівник гуртка: к.філол.н Фелічія Вринчану 

Контактний тел. +38(050)1062054 

E-mail:  felichi_2000@yahoo.com; f.vranceanu@chnu.edu.ua  

Представник гуртка: Каштелян Христина, студентка 3 курсу. 
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