
НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

у 2022 р. 
 

Упродовж січня-грудня 2022 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 2022 

календарному році; 
2) рекомендації щодо покращення наукової роботи та міжнародної діяльності у 2023 

році. 
 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ  
За звітний період науково-педагогічними працівниками кафедри проведеног та виконано 

такі види наукової роботи: 
        1. Завершено 3-ій етап виконання НДР «Ціннісно-смисловий потенціал філософії і науки: 
пошук відповідей на виклики 21 століття» (номер державної реєстрації 0120 U 102712).    

2.   Наукові результати отримані при виконанні теми у звітному році. 
У межах зазначеного напряму співробітниками кафедри продовжувалося дослідження 

методологічного потенціалу новітньої комунікативної філософії та його реалізації в контексті 
філософії науки, зокрема – у сфері соціальних, гуманітарних та богословських наук.  

Виконавцями теми опубліковано: розділ у закордонній монографії (доц. Медіна Т.В.); 
4 розділи у вітчизняних монографіях: проф. Чікарькова М.Ю., доц. Медіна Т.В., доц. 

Рупташ О.В., асис. Руснак І.Г., доц. Бродецький О.Є.; 3 статті у закордонних фахових журналах, 
що входить до Scopus, WoS, Index Copernicus: Радзиняк Т.І. (WoS) (у співавторстві), доц. 
Бродецький О.Є., доц. Горохолінська І.В., доц. Лагодич М.М. (WoS), проф. Чікарькова М.Ю. 
(WoS); 1 стаття у фаховому українському журналі, що входять до наукометричної бази Index 
Copernicus (доц. Яремчук С.С.); 6 статей у фахових укр. виданнях, що входять до категорії Б 
(доц. Яремчук С.С., доц. Гнатчук О.С., асис. Шестакова К.Ю., проф. Чікарькова М.Ю., доц. 
Балінченко С.П., асис. Руснак І.Г.; 1 стаття у збірниках наукових праць та інших журналах: доц. 
Горохолінська І.В.; 4 тез у матеріалах конференцій: закордонні  – 2 (доц. Рупташ О.В., в.о. доц. 
Радзиняк Т.І. (у співавторстві), доц. Гнатчук О.С., 1 тез – Міжнародні українські конференції, 1 
тези – Всеукр. конфероенції; 16 тез студентів у матеріалах студентської наукової конференції 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Видано із грифом рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича навчальний посібник «Соціальна робота: історія, теорія та практика», 164 с. (доц. 
Гнатчук О.С.).  

3. Інші форми наукової діяльності (перелік). 
Діє Спеціалізована вчена рада Д 76.051.08 Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. 
       Доц. Горохолінська І.В. – Наукова керівниця, головний науковий співробітник наукової 
держбюджетної теми «Соціальна функціональність релігії в умовах масштабних небезпек: 
ідейно-теоретичний та практичний виміри» (номер державної реєстрації 0121U109446, терміни 
виконання: 2021-2023 рр.). В межах реалізації теми проведено два соціологічних дослідження.  
       Доц. Горохолінська І.В. Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2022 році, секція «Теологія, релігієзнавство та історія 
релігії». 
       Доц. Горохолінська І.В. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова з присудження наукового ступеня доктора 
наук за спеціальностями 09.00.11 – релігієзнавство, 09.00.14 – богослов’я (Наказ МОН України 
№320 від 7.04.2022 р.). 



       Доц. Горохолінська І.В. В.о. голови Ради молодих вчених Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 
Грант на реалізацію проєкту від Програми «ДІАЛОГ» ГО «Центр міжконфесійного та 
міжрелігійного діалогу «ЛІБЕРТАС» (етапи реалізації – вересень-жовтень 2022 року) 
       Доц. Горохолінська І.В. Член конкурсної комісії з оцінки проєктів поданих на грант молодих 
вчених ЧНУ. 
       Доц. Горохолінська І.В. Стипендіатка стипендії КМУ для молодих учених  (з листопада 2020 
р. по   жовтень 2022 р.). 
       Доц. Горохолінська І.В. Член оргкомітету конкурсу “Молодий вчений року” РМУ при 
МОНУ. 
       Доц. Горохолінська І.В. Член оргкомітету Загальноуніверситетутського етапу студентської 
конференції ЧНУ (5-8 квітня 2022 р.), міжнародної науково-практичної конференції “Молодіжна 
наука заради миру та розвитку” (9-11 листопада 2022 р.). 
       Доц. Горохолінська І.В. Релігієзнавча експертиза статуту релігійної організації “Хередес” 
(експертиза тривала з листопада 2021 по січень 2022 року) 
      Доц. І. Горохолінська, доц. О. Бродецький, доц. М. Шкрібляк, доц. М. Лагодич, асис. І. Луцан 
активно долучалися до роботи міжнародних наукових семінарів “Релігія в особах” (впродовж 
року). 
       Доц. Медіна Т. В. взяла участь у наступних наукових проєктах: 
1. Презентація проєкту "Коли наука - жінка" на засіданні круглого столу в Чернівцях 
https://www.uera.org.ua/uk/node/172 
2. 25.11.2021 року - участь у засіданні Лабораторії жінок в Університеті імені Адама Міцкевича 
в Познані, де обговорили результати проєкту «Коли наука – жінка» 
https://www.uera.org.ua/uk/node/187 
3. 2020-2022 - Міжнародний проєкт «Програма моніторингу якості початкової освіти 
«Ефективність впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової 
української школи» (The LEGO Faundation), член дослідницької групи 
https://www.uera.org.ua/uk/node/169 
           Викладачі здійснюють наукове консультування ГО «Центр громадської активності 
«Синергія» (доц. Медіна Т.В., доц. Рупташ О.В., в.о. доц. Радзиняк Т.І.). 

Доц. Бродецький О.Є. був членом експертної групи релігієзнавчої експертизи статуту 
нововоствореної релігійної організації «Хередес» (відповідно до листа Голови державної служби 
з етнополітики та свободи совісті від 29 листопада 2021 р. на ім’я ректора університету). Разом з 
іншими членами експертної групи (доцентами М. Шкібляком, І. Горохолінською, М. Лагодичем) 
підготовлено та спрямовано до ДЕСС експертний висновок (січень 2022 р.)  
         Викладачі кафедри в звітний період проходили наукові стажування та підвищення 
кваліфікації, зокрема: 

Редагування наукових журналів: 
Члени кафедри є членами редакційних колегії різноманітних наукових друкованих 

видань, зокрема: 
- «Релігія та соціум» : Міжнародний часопис: проф. Балух В.О., проф. Докаш В.І., проф. 

Марчук М.Г., проф. Возний І.П., доц. Рупташ О.В., доц. Шкрібляк М.В.; 
- Редколегія журналу «Український політик» (Ukrainian Policymaker; Index Copernicus)  

(Балінченко С.П.); 
- доц. Балінченко С.П. є рецензентом в індексованому виданні; Q1-Q2; Sourcerecord ID in 

Scopus Sources May 2022 – 5600155054; Cite Score (Scopus) = 2,1: Journal of International 
Migration and Integration (JIMI), Scopus, Нідерланди 
Підтвердження:https://publons.com/researcher/1931921/svitlana-p-balinchenko/peer-
review/ та https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8345-0522;  4 рецензії за 2022 рік.   

4. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

https://www.uera.org.ua/uk/node/172
https://www.uera.org.ua/uk/node/187
https://www.uera.org.ua/uk/node/169


        Радзиняк Т.І., Фінк Б.В. проходили наукове онлайн-стажування (25.04.- 27.06.2022 р.) в 
Національному університеті дистанційного навчання (UNED, Мадрид, Іспанія), філософський 
факультет, кафедра моральної філософії та політики. 

        Гнатчук О.С. 2021 р. (листопад) завершила онлайн програму стажування в Університеті 
економіки у Бидгощі  (Польща) згідно із програмою «Онлайн-технології навчання» (6 кредитів -
180 год.). (Це стажування у звіт за 2021 не увійшло). 
       Гнатчук О.С. 2022 (січень-лютий) пройшла стажування в університеті Штефана Великого 
(Румунія) в рамках науково-дослідницької програми "Новітні методики викладання соціальних 
та гуманітарних дисциплін: європейський досвід" (New Methods of Teaching Social Sciences and 
Humanities: the European Experience) (6 кредитів – 180 год.).  
       Рупташ О.В. Наукове стажування у Байротському університеті м. Байройт 
(Німеччина).Термін стажування – 01.05.2022-31.07.2022. Наказ №94-від, від 22.04.2022 р. 
       Медіна Т.В. 2022 р.  – підвищення кваліфікації по програмі «Науково-педагогічні 
працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта (240 годин/8 
кредитів), 04.02-20.05.2022, Інноваційний університет https://www.uera.org.ua/uk/node/193 
     Бродецький О.Є. пройшов наукове стажування (підвищення кваліфікації) на тему 
«Збалансування соціальних та академічних аспектів функціонування гуманітарно-світоглядного 
знання» (на базі кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького 
національного університету, 23.05.2022 – 4.07. 2022 р., 6 кредитів, довідка №19/22, від 4 липня 
2022 р.) 

5. Конференції, семінари. 
Участь у закордонних конфернціях:        Балінченко С.П. Конференція (гібридний формат, 

Німеччина): Ukrainian-Bavarian Conference on Digital Education, the University of Bayreuth, 23-24 
червня 2022 року. (Програма: https://www.uni-
regensburg.de/assets/bayhost/de/laenderinfos/UBCDE_22/program_ubcde_2022_web_fin.pdf )  
        Рупташ О.В., Радзиняк Т.І. Міжнародна конференція «Transformations and Challenges in the 
Global World» (Болгарія);          Гнатчук О.С. Міжнародна науково-практична конференція «Study 
of world opinion regarding the development of science», 22-25 листопада 2022 р., Прага, Чехія. 

Участь  у Міжнародних українських конференціях: Гнатчук О.С. Міжнародна науково-
практична конференція «Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості і 
суспільства». 17-18 листопада 2022 р.  Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича (м.Чернівці). 

Участь у Всеукраїнських конференціях: Чікарькова М.Ю. Всеукр. наук.-практ. конф.  
«Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» (Київ, 22-23 березня 2022 р., 
КНУКіМ). 

6. Інтелектуальна власність. 
Результатом інтелектуальної, творчої діяльності науково-педагогічних працівників 

кафедри стали праці:  
Навчальні посібники – 2: 1. М. Chikarkova, S. Abramovich. The basics of academic 
communication. Основи академічної комунікації: навчально-методичний посібник 
(англійською мовою). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2022. 116 c.; 2. Гнатчук О.С. Соціальна робота: історія, 
теорія і практика : навч. посіб. \ Оксана Гнатчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. 
Ю.Федьковича. 2022. 164 с. 
Розділи в монографіях – 4: 

1. Чікарькова М. Секуляризація культури та формування «секулярних релігій» у сучасній 
культурі // Креативний простір України та світу. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С. 
111-116 (розділ колективної монографії). ISBN 978-617-7886-35-7; 

2. Медіна Т. В. Особливості вертикальної гендерної сегрегації в університеті (на прикладі 
Варшавського та Чернівецького університетів). Креативний простір України та світу: кол. 
моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С. 79-83. ISBN 978-617-7886-35-7 (Розділ в 
монографії). 

https://www.uera.org.ua/uk/node/193
https://www.uni-regensburg.de/assets/bayhost/de/laenderinfos/UBCDE_22/program_ubcde_2022_web_fin.pdf
https://www.uni-regensburg.de/assets/bayhost/de/laenderinfos/UBCDE_22/program_ubcde_2022_web_fin.pdf


3. Розділ в монографії: Руснак І., Рупташ О. Світоглядні виміри безпеки та культуротворчий 
потенціал технології deepfake. Феномен безпеки: соціально-гуманітарні виміри / за заг. 
наук. редакцією Віталія Мудракова. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2022. 332с. – С. 
57-84. ISBN 978-617-7600-61-8 

4. Бродецький О.Є. Ментально-ціннісне підґрунтя мовної свідомості й практики сучасних 
українців: безпекові аспекти. // Феномен безпеки: соціально-гуманітарні виміри. 
Колективна монографія. За заг. наук. редакцією Віталія Мудракова. Хмельницький: ФОП 
Мельник А.А., 2022. – С. 148-160. ISBN 978-617-7600-61-8 

        Розділ у закордонній монографії: 
Svitlana Shchudlo, Oksana Zabolotna, Tetiana Medina, Liudmyla Zagoruiko. Female Researchers in 
STEM: Gender Issues in Ukrainian Academia. Równouprawnienie. Księga pamiątkowa dla Profesory 
Małgorzaty Fuszary. DOI: 
10.31338/uw.9788323555087.pp.257-268 Wydanie 1, Warszawa 2022. P. 257-268. ISBN 978-83-235-
5508-7. 

7. Студентська наукова робота:  
Перелік наукових гуртків: 
На факультеті працює філософський кіноклуб «Філософський сінематограф» – керівник – 

ас. кафедри філософії Руснак І. Г. (17 учасників) 
Проводить діяльність науково-просвітницьке товариство студентів-богословів «Academia 

orthodoха», засідання відбуваються щотижня; керівник товариства – Роговський В. (25 
учасників). 
         Робота студентського наукового гуртка «Соціальні альтернативи», в межая якого було 
організовано та проведено науково-практичний семінар на тему «Соціальна допомога у 
Німеччині» (запрошений доповідач – магістр Anna Salakhian, Німеччина)/ 28 листопада 2022 р. 

Участь в конференціях:  
       Студент-магістрант Борук В. взяв участь у Всеукр. наук.-практ. конф. «Трансформаційні 
процеси соціальної культури в Україні» (Київ, 22-23 березня 2022 р.). Науковий керівник – 
Чікарькова М.Ю. 
     Студентська наукова конференція на базі університету:  
У студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (05–08 квітня 2022 року) взяли участь 20 студентів (під керівництвом викладачів 
кафедри: Чікарькова М.Ю., Медіна Т.В., Горохолінська І.В., Рошкулець Р.Г., Луцан І.В., 
Бродецький О.Є., Шкрібляк М.В., Щербань М.В., Шестакова К.Ю.). 
        Антон Попаденко (студент 609 групи спеціальності 033 Філософія) пройшов до першого 
етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії (наук.кер.- 
О.Бродецький). Також в цьому конкурсі взяв участь студент 407 групи спеціальності 033 
Філософія Ярема Олександр (наук. керівник – доц. Рошкулець Р.Г.). 

8. Грантова діяльність 
        Шестакова К.Ю. брала участь у подачі заявки на проєкт, який не отримав фінансування. 
Назва проєкта: Living though the war: resilience and coping styles among Polish and Ukrainian 
adolescents. Спільно з: Pomeranian University in Słupsk (Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, 
Poland). Грант під егідою: Polish National Agency for Academic Exchange (“NAWA”) Urgency 
Grants Programme (hereinafter “the Program”). Номер грантового внеску: BPN/GIN/2022/00052. 
       Медіна Т.В. 2021 р. – грант на проведення наукового дослідження в Варшавському 
університеті. (Не увійшло у звіт за 2021 р.). 
       Медіна Т.В. 2021 – Грантовий проєкт Української асоціації дослідників освіти «Будуємо 
мости, щоб зруйнувати стереотипи та забобони» за підтримки Центру управління та культури 
Університет Сент-Галлена, член дослідницької групи https://www.uera.org.ua/uk/node/179 (Не 
увійшло у звіт за 2021 р.). 
       Медіна Т.В.  2021-2022 - Грантовий проєкт «When science is a woman»: Університет імені 
Адама Міцкевича; Українська асоціація дослідників освіти, програма «Кафедра жіночої науки», 
що пілотується Паризьким університетом Дофіна, член дослідницької групи. 

http://dx.doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.257-268
https://www.uera.org.ua/uk/node/179


 
 

КАФЕДРА СУМ 
Наукова робота кафедри сучасної української мови представлена в різних формах і відображає 

активний дослідницький пошук викладачів, аспірантів та студентів. Упродовж звітного періоду кафедра 
працювала над темою «Різнорівневі мовні одиниці в синергетичній парадигмі сучасної лінгвістики» 
(Державний реєстраційний номер: 0120U105245), зокрема над реалізацією її другого етапу 
«Синергетика мовних рівнів: взаємодія та особливості функціювання». 

 
1. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ 

1. Опубліковано 2 навчальних посібники з грифом ЧНУ: 
1. Гриценко П. Ю., Руснак Н. О., Руснак Ю. М., Струк І. М. Етнолінгвістика: українська мова: 

навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2022. 432 с.  
2. Кульбабська О. В., Шатілова Н. О. Крок у професію. Методика викладання української 

мови у вищій школі: навчальний посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 
2022. 384 с.  
2. Опубліковано наукові статті загальним обсягом 1418 с. (87,1 д.а.) у:  

а) рейтингових закордонних журналах (що входять до наукометричних баз даних Web of  
Science (WoS): LINGUA MONTENEGRINA : časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja 
[Lingua Montenegrina: the magazin of linguistic, literary and cultural issues]; 

б) українські фахові видання (категорії В) + Index Copernicus: Закарпатські філологічні 
студії (Ужгород: Видавничий дім «Гельветика»,); Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія: Філологія (Одеса: Видавничий дім «Гельветика»); Рідне 
слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць (Дрогобич : Посвіт); Актуальні питання 
суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія 
«Філологічні науки»(Чернівці–Сучава: БДМУ); Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових 
праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія 
«Філологія» (Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика»); Актуальні питання гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика»); 
Лінгвостилістичні студії. 

в) в українських рейтингових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Index 
Copernicus: Науковий журнал «Молодий вчений». 

г) українські фахові видання. Категорія В: Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія»: серія «Філологія» (Острог: Вид-во НаУОА), Лінгвістика: збірник 
наукових праць (Старобільськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”);  

3. Опубліковано розділи в закордонній монографії:  
Кульбабська О. Категорія двочленності речення як граматична універсалія. Innovative pathway 

for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Scientific 
monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р. 493–519.  

Shatilova N.О. Writer’s individual style: linguostylistic interpretation. Innovative pathway for the 
development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. 
Volume 3. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р. 505–530. 
2. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Інформація про співпрацю з науковими закладами, наукове стажування, контракти, 
результати співпраці. 

Струк І. – наукове стажування в Люблінському католицькому університеті імені Яна-Павла 
ІІ (м. Люблін, Республіка Польща). Термін стажування: 23.03.2022 – 04.04.2022. 

Шабат-Савка С. Т. ‒ гостьова лекція «Займенник у системі координат української мови» для 
студентів та викладачів Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
(https://cutt.ly/A1g6nJf ).   

https://cutt.ly/A1g6nJf


Кульбабська О., Максим’юк О., Антофійчук А., Струк І. – співпрацюють КОПНЗ 
«Буковинська Мала академія наук учнівської молоді». 

 
3. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ 

А. Організація наукової конференції. 
 16–17 червня 2022 р. кафедра СУМ організувала і провела Міжнародну наукову 

конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ», присвячену 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька. У 
видавництві ЧНУ до початку роботи наукової конференції видрукувано матеріали, що вміщують 
програму і тези доповідей учасників (за редакцією С. Т. Шабат-Савки). 

 
Б. Участь у конференціях: 
 Антофійчук А., Гуцуляк Т., Кульбабська О., Максим’юк О., Руснак Н., Струк І., Ткач Л., 

Тесліцька Г., Томусяк Л., Шабат-Савка С., Шатілова Н. – Міжнародна наукова конференція 
«Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження» присвячена 110-
річчю від дня народження професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16‒17 червня 2022 р.). 

Антофійчук А., Кульбабська О., Максим’юк О., Руснак Н., Струк І., Тесліцька Г., Томусяк 
Л., Шабат-Савка С., Шатілова Н. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини» (м. Чернівці, 17–18 березня 2022 р.), 
що проводилася в Буковинському державному медичному університеті спільно з науковими 
установами й навчальними закладами освіти України, Румунії, Польщі, Республіки Молдови і 
Болгарії.  

Антофійчук А., Руснак Н., Струк І., Томусяк Л., Тесліцька Г., Шабат-Савка С. Т. – ІX 
Міжнародна наукова конференція «ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ» (Черкаси, 19–20 травня 2022 р.). 

Антофійчук А. – IV Міжнародна наукова конференція «Українці Румунії: сучасність та 
перспективи» (8-10 листопада 2022 р., Бухарест). 

Гуцуляк Т. – Міжнародна наукова конференція «Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: до 
100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича 
Паламарчука» (Київ, 5‒6 вересня 2022 р.). 

Гуцуляк Т. – Міжнародна наукова конференція на пошану професора Лариси Масенко 
«Філологія на захисті української національної ідентичності» (Київ, 16‒17 листопада 2022 р.). 

Гуцуляк Т. – Міжнародна наукова конференція «Аd fontes. Джерела діалектологічних 
студій» (Львів, 24‒25 листопада 2022 р.). 

Кульбабська О. – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних, науково-
педагогічних працівників і студентів «Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, 
проблеми, перспективи (до Міжнародного дня рідної мови)» (Чернігів, 21 лютого 2022 р.). 

Кульбабська О. – VІ Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і 
педагогічна майстерність учителя-словесника» (Суми, 27–28 жовтня 2022 р.) 

Кульбабська О., Шабат-Савка С. Т. – Наукові читання «Богдан Мельничук – вчений, 
педагог, письменник, громадянин», присвячених 85-річчю професора Богдана Мельничука 
(Чернівці, 21 лютого 2022 р.) 

Шабат-Савка С. Т. – Всеукраїнські Грищенківські читання, присвячені пам’яті академіка 
А. П. Грищенка та 100-річчю кафедри української мови Ніжинської вищої школи (Ніжин, 7 
жовтня 2022). 

Струк І. – Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та 
розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки (Чернівці, 9–11 листопада 2022 р.) 
https://cutt.ly/MME3gkl 

Струк І. – взяла участь в організації та проведенні Наукового пікніка для дітей, 
евакуйованих з небезпечних та тимчасово окупованих регіонів України. Стенд філологічного 
факультету: https://www.journalistic.space/naukovyj-piknik-dlia-ditej-pereselentsiv/ 
3. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 
учених: 

https://cutt.ly/MME3gkl
https://www.journalistic.space/naukovyj-piknik-dlia-ditej-pereselentsiv/


 А. Студенти кафедри сучасної української мови взяли участь у студентській науковій 
конференції, що відбулася 5–8 квітня 2022 р. в Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича (Секція „Філологічні науки”). В опублікованих матеріалах конференції 
(https://cutt.ly/iMcPqtv) молоді науковці здійснюють спробу знайти підходи до розв’язання й 
обґрунтування актуальних питань українського мовознавства та лінгводидактики, 
репрезентувати власне бачення лінгвістичних проблем, що є об’єктом опису в курсових та 
кваліфікаційних роботах.  

Публікації в матеріалах студентської конференції – 26. 
 
Б. Студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях: 
1. Барбюк Н. (керівник – Тесліцька Г.) Функційні параметри вторинних ад’єктивних 

предикатів у поетичному тексті Б. Томенчука. Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції 
студентів, аспірантів та молодих учених «Українське мовознавство першої чверті ХХІ 
століття: традиції й тенденції» (Запоріжжя, 11–12 листопада 2022 р.). 

2. Вікованюк А.-Д. (керівник – Струк І.) – Комунікативні параметри фразеологізмів з 
невербальними компонентами в українській мові. Міжнародна науково-практична конференція 
«Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки (Чернівці, 
9–11 листопада 2022 р.) https://cutt.ly/PMvYbVO 

3. Вікованюк А.-Д. (керівник – Струк І.) – Невербальні засоби на позначення емоційного 
стану мовця в художніх текстах сучасних українських письменників. Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини» 
(м. Чернівці, 17–18 березня 2022 р.). Буковинський державний медичний університет. 
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5385 

4.Капаци А. (керівник ‒ Шабат-Савка С.) ‒ Функційний обшир етикетних висловлень в 
українськомовному фатичному дискурсі. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і 
перспективи дослідження: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю 
від дня народження професора Іларіона Слинька / за ред. С. Т. Шабат-Савки. Чернівці: 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. С. 220‒221. 
https://drive.google.com/file/d/1xYXW_49VkCMd1CJVVE2E-SKa4JUUjAl3/view 
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5517 

5. Маковійчук Л. (керівник – Струк І.) – Основні засади організації позакласної роботи з 
української мови в закладах загальної середньої освіти. Всеукраїнська інтернет-конференції 
студентів, аспірантів та молодих учених «Українське мовознавство першої чверті ХХІ 
століття: традиції й тенденції» (Запоріжжя, 11–12 листопада 2022 р.). 

https://ukrlinguisticconf2022.blogspot.com/2022/11/blog-post_16.html 
 

В. За добрі результати студенти отримали нагороди: 
Кінделевич Катерина (керівник – Антофійчук А.). І місце у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021 / 2022 навчальному році. 
Г. На кафедрі сучасної української мови діє науковий гурток української мови, яким 
керує кандидат філологічних наук, доцент А. М. Антофійчук. 

4. Редагування монографій, посібників, наукових журналів тощо. 
Шабат-Савка С. Т.: 
1. Семашко Т. Ф., Шинкарук В. Д. Лінгво-когнітивний вимір буття мовної картини світу: 

монографія. Київ: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2022. 204 с. 
2. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали 

Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора 
Іларіона Слинька (Чернівці, 16‒17 червня 2022 р.) / за ред. С. Т. Шабат-Савки. Чернівці: 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 246 с. 

Гуцуляк Т. Є.: Навчально-методичний посібник Кушлик О. П. «Актуальні питання 
дериватології сучасної української мови», для студентів другого (магістерського) рівня вищої 

https://cutt.ly/iMcPqtv
https://cutt.ly/PMvYbVO
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5385
https://drive.google.com/file/d/1xYXW_49VkCMd1CJVVE2E-SKa4JUUjAl3/view
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5517
https://ukrlinguisticconf2022.blogspot.com/2022/11/blog-post_16.html


освіти (галузь знань «01 Освіта» спеціальності «014 Середня освіта (Українська мова і 
література)», «014 Середня освіта (Мова і література (польська)»). Дрогобич, 2022. 

Струк І.: Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: 
матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження 
професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16‒17 червня 2022 р.) / за ред. С. Т. Шабат-Савки. 
Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 246 с. 

Тесліцька Г.І.: Навчально-методичний посібник Томи М.Г «Кримінальне право (Загальна 
частина): збірник кейсів» студентів закладів вищої освіти спеціальності 081 «Право», аспірантів, 
викладачів та науковців. Чернівці, 2022. 216 с. 

Шатілова Н.: Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: 
матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження 
професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16‒17 червня 2022 р.) / за ред. С. Т. Шабат-Савки. 
Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 246 с. 

2. Участь в атестації наукових кадрів.  
Шабат-Савка С.Т.: Єщенко Тетяна Анатоліївна. Категорії художнього тексту: 

комунікативність, семантика, прагматика. Київ, 2021. 40 с. (відгук на докторську дисертацію). 
3. Участь у редколегіях наукових видань. 
Шабат-Савка С. Т. ‒ член редколегії журналу «Українська мова» https://ukrmova.iul-

nasu.org.ua/redaktsijna-kolegiya.html. 
Шабат-Савка С. Т. ‒ член редколегії журналу «Лінгвостилістичні студії» 

https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/redkolehiya. 
Шабат-Савка С. Т. ‒ член редколегії фахового збірника наукових праць «Актуальні питання 

суспільних наук та історії медицини» http://apsnim.bsmu.edu.ua/editorial_board. 
Руснак Н. О. – член щоквартального спільного українсько-румунського наукового журналу 

/ редколегія : Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава : БДМУ (із 2014 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., 17 виконавців, номер держреєстрації 0120U105709. 

 
2. Наукові результати отримані при виконанні теми у  звітному році (до 2 стор.). 
Упродовж звітного періоду: 

- На матеріалі словника «Фразеологізми та паремії Чернівеччини» проаналізовано 
буковинську діалектну фразеологію з ономастичним компонентом. Досліджено специфіку 
семантики ономастичного компонента, з’ясовано його роль у мотивації фразеологічного 
значення, а також виявлено регіональні риси аналізованого пласту фразеології. Здійснено 
комплексний системний опис діалектних фразеологічних одиниць Чернівеччини з 
компонентом-онімом з погляду семантики та функційних особливостей. 

- Досліджено специфіку відображення асоціативних паралелей між людиною та птахою в 
поширених етносимволах. З’ясовано значення та вплив птахів на риси характеру та вдачі 
людини, визначено позитивні та негативні характеристики птаха. Етносимволи на 
позначення фауносимволіки створені на основі метафоричного осмислення реалій та 
компонентів мовних одиниць, відображають мовну картину світу українського народу, 
сприяють пізнанню його традицій, національної ідентичності й неповторності. 

- Здійснено спробу дослідити та описати словозміну іменника гуцульських говірок 
території Північної Буковини в зіставленні з морфологічними явищами інших українських 
говірок. Визначено словозмінні типи іменника на підставі низки формальних ознак, 

http://apsnim.bsmu.edu.ua/editorial_board


з’ясовано релевантні ознаки словозміни іменника при зіставному й ареалогічному 
вивченні говірок. 

- Активно досліджено морфологічні риси гуцульських говірок. Причиною діалектних 
відмінностей була ізольованість їх від інших українських. Це сприяло консервації певної 
кількості архаїчних рис та появі лексичних та граматичних інновацій. У той час між 
буковинськими, покутськими, наддністрянськими та подільськими говірками відбувалися 
інтерферентні процеси, що значною мірою обновили їх. З часом ця різниця ставала все 
більшою, відчутною, однак велика кількість спільних ареалів ще й зараз об’єднує ці 
говірки. 

- Проаналізовано особливості функціонування орнітологічних назв-символів у творах 
письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. із погляду взаємодії 
загальнонаціонального та індивідуально-авторського символокористування і 
встановлено, що орнітологічні назви-символи є важливими мовно-виражальними 
засобами, характеризуються глибокою змістовою наповненістю, мають давнє походження 
й нове авторське трактування. Виокремлено найосновніші символи-орнітоніми в 
творчості названих авторів; з’ясовано мотивацію творення символічного значення і 
значення символу для відтворення дійсності та розкриття внутрішнього світу людини; 
встановлено, що орнітологічні назви-символи виступають засобом передачі думок і 
почуттів та якнайповніше розкривають контекстуальну семантику; окреслено 
перспективи подальших досліджень 

- Наголошено на важливості наведення не окремих словоформ, як це узвичаєно в більшості 
підручників та навчальних посібниках з історичної граматики, а мікроконтекстів, які 
сприяють кращому розумінню особливостей функціонування числівників у 
староукраїнській мові. Багата на числівники мова українських грамот також дає змогу 
формулювати завдання, що покликані «відволікти» студентів від суто граматичного 
аналізу (наприклад, визначити, яку кількість позначають дробові утворення з полъ, 
з’ясувати рік написання грамоти тощо). Зроблено висновок, що залучення текстів грамот 
XIV – XV ст. як дидактичного матеріалу на заняттях з історичної граматики української 
мови сприяє кращому розумінню історичних мовних процесів і свідчить про нерозривний 
зв’язок історії мови з історією українського народу. 

Упродовж звітного періоду опубліковано: 
- статті, що входять до наукометричної бази даних Scopus - 1 
- статті у закордонних не рейтингових журналах - 3 
- статті в українських журналах, що входить до наукометричної бази даних Copernicus - 6 
- статті в українських виданнях категорії Б - 2 
- статті в інших українських збірниках праць - 7 
- тези у матеріалах конференцій - 1 
- тези студентів - 16 

Опонування дисертацій: Колесник Н.С. Бачун Л. І. 2022, „Ономастикон української прози про 
період національно-визвольного руху першої половини ХХ ст.”, разова спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. 
https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/razovi_rady/df-58-053-011.php   
 
Участь у роботі спеціалізованих рад: 
Відгуки на автореферати дисертацій: 
Івасюта М. Відгук на автореферат дисертації Шкурко Галини Вячеславівни «Назви, пов’язані з 
традиційними видами транспорту та комунікаціями, в українських говорах Закарпаття», поданої 
до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 
– українська мова. 
 

https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/razovi_rady/df-58-053-011.php


Участь у конференціях: 

Івасюта М. 1. Наукові читання «Богдан Мельничук – вчений, педагог, письменник, громадянин», 
присвячених 85-річчю професора Богдана Мельничука (Чернівці, 21 лютого 2022 року); 2. 
Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи 
дослідження» (Чернівці, 16‒17 червня 2022 року). 

Стрілець І. В. 1. 22 Словацька ономастична конференція “Produkcja a percepcia onymickych 
systemov” (Братислава-Трнава, Словаччина, 5-7 вересня 2022 року); 2. V Міжнародна наукова 
конференція “Українська мова і сфера сакрального” (Чернівці, 20-21 жовтня 2022 року) ; 3. XIV 
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми методики навчання історії, 
правознавства, громадянської освіти та географії (до 300-річчя з дня народження Г.С. Сковороди) 
(Харків, 18 листопада 2022 року). 

Редьква Я.П. Участь (виступ на пленарному засіданні з доповіддю: “*Svoboda та сучасний 
українсько-польський ойконімний контекст”) у Всеукраїнській науковій конференції з 
міжнародною участю «УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ», присвяченої 85-річчю від дня народження професора 
Дмитра Бучка (Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка, 10-11 листопада 2022 року). 

Редьква Я.П. Участь (Виступ із доповіддю: “Nowy kierunek studiów polonistycznych 2022 pt. 
“Europejskie Studia Slawistyczne. Język polski i literatura” na Uniwersytecie Narodowym imienia 
Jurija Fedkowycza w Czerniowcach”) у міжнародній конференції “VI Berdiańskie Dni Nauki 
Polskiej. Kolokwium slawistyczne” (Варшава, Інститут славістики Польської академії наук, 7-
8.10.2022р.). 

Вітрук Н.Л. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і 
перспективи дослідження» (Чернівці, 16‒17 червня 2022 року). 

Даскалюк О. 1. Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження 
професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16-17 червня 2022 р.); 2. V Міжнародна наукова 
конференція  УКРАЇНСЬКА МОВА І СФЕРА САКРАЛЬНОГО (20-21 жовтня 2022 р., Чернівці, 
ЧНУ). 

Бичкова Т. С. Науково-практична конференція “Філологія: сучасний погляд на вивчення 
актуальних проблем” (Дніпро, 15-16 квітня 2022 р.) 

Бичкова Т С. Міжнародна наукова конференція, присвячена 110-річчю від дня народження 
професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16-17 червня 2022 р.). 

Бичкова Т. С. V Міжнародна наукова конференція  “Українська мова і сфера сакрального” 
(Чернівці, 20-21 жовтня 2022 р.). 

Скаб М.С. V Міжнародна наукова конференція  “Українська мова і сфера сакрального” (Чернівці, 
20-21 жовтня 2022 р.). 

Скаб М.С. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і 
перспективи дослідження» (Чернівці, 16‒17 червня 2022 року). 

Скаб М.В. V Міжнародна наукова конференція  “Українська мова і сфера сакрального” (Чернівці, 
20-21 жовтня 2022 р.). 

Колесник Н. С. „Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини” (17 – 18 
березня, 2022 р., м. Чернівці). 



Колесник Н. С. Slovenská onomastická konferenciа „Рrodukcia a percepcia onymických systémov”, 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (5. – 7. September, 2022). 

Колесник Н. С. Міжнародна наукова конференція „Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: До 100-
ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича 
Паламарчука”, 5–6 вересня 2022 року, м. Київ. 

Колесник Н. С. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю „Українська 
філологія в контексті розвитку європейської наукової думки”, 10–11 листопада 2022 року, м. 
Тернопіль. 

Рецензії: 

Стрілець І. В. Відгук на навчальний посібник Олександри Антонів, Віри Коваленко, Наталії 
Фарини, Ольги Ценюх Learn Ukrainian ‒ Test yourself : навчальний посібник з української мови 
як іноземної (рівні А1-В1). ‒ Київ : Фірма “Інкос”, 2022. ‒ 90 с. ISBN 978-617-598-151-1  

Редьква Я.П. Рецензія на випуск 6 (21) «Повідомлення української ономастичної комісії. Нова 
серія. Випуск 6 (21)», Луцьк 2021, 127 с. Відп. ред. С.О. Вербич. 

Колесник Н. С. Рецензія на книгу Марії Редькви „Семантико-функціональна система особових 
найменувань і пов’язаних з ними назв тварин та рослин в українських народних чарівних казках 
(у записах ХІХ-поч. ХХ ст.)”, 2022. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298056  

 
5. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 
Інформація про співпрацю з науковими закладами та фірмами, наукове стажування, контракти, 
результати співпраці. 
Редьква Я.П. – член редколегії видань:  “Rivista Italiana di Onomastica” 
http://miar.ub.edu/issn/1124-8890 (Індексування: MLA, DIALNET); “Translatorica and translata” 
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tt/about/editorialTeam (Індексування: CEJSH (The Central European 
Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library); 
“Повідомлення української ономастичної комісії” 
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1616577 Інституту української 
мови НАН України. 
Колесник Н.С. ‒ Член редколегії фахового наукового українського видання „Записки з 
ономастики” та одного закордонного, яке належить до наукової видавничої серії Інституту 
славістики Польської Академії Наук „ Język na Pograniczach”. 
Індексує свої публікації в базах: Book Citation Index (Clarivate Analytics), Central and Eastern 
European Online Library , Directory of Open Access Journals , Emerging Sources Citation Index 
(Clarivate Analitics), ERIH Plus oraz Scopus (Elsevier). 
6. Конференції, семінари 
20–21 жовтня 2022 р. кафедра історії та культури української мови у співпраці з Інститутом 
української мови НАН України та Інститутом україністики Пряшівського університету 
(Словаччина) провела V міжнародну наукову конференцію „Українська мова і сфера 
сакрального“. Активна участь дослідників з 5 країн та 12 міст України вкотре підтвердила 
важливість порушуваної й обговорюваної проблематики, її виняткову злободенність в умовах 
жорстокої російсько-української війни, в якій хижий окупант має на мені знищення української 
держави її матеральних та моральних цінностей, святинь та духовних орієнтирів нації. 
Упродовж двох днів дистанційної роботи на пленарних та секційних засіданнях учені вишів та 
академічних установ України, Польщі, Словаччини, Чеської Республіки та США обговорили 
широкий спектр проблем, пов’язаних із виникненням, становленням та сучасним 
функціонування релігійного стилю української літературної мови, її взаємодії з іншими мовами.  

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298056
http://miar.ub.edu/issn/1124-8890
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tt/about/editorialTeam
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1616577


https://www.facebook.com/100057596471787/posts/pfbid02PCxq6qdEYuVMVmyLyobFAx5hnsMM
mexgBdNbnuZPSMshq7JhEFQdrbXSEVQgMAcml/ 
 

Студенти кафедри підготували і виголосили 16 доповідей на щорічній студентській 
конференції ЧНУ 5-8 квітня 2022 р. 
(https://drive.google.com/file/d/1_IjaLN0I7LB6NLRAkp5jQ84ycHWgLkcp/view)  

 
10. Грантова діяльність 
Інформація про участь у грантових програмах (міжнародні, державні). Назви проектів, на які 
конкурси подавались заявки,  які з них отримали фінансування та в якому обсязі.  

Редьква Я.П. ‒ співкерівник та виконавець спільного українсько-польсько-німецького 
проєкту “Promocja języka polskiego 2022” Національної агенції академічних обмінів NAWA 
(Польща) № проєкту BJP/PJP/2022/1/00013. на загальну суму 99 249,00 PLN (818 000 грн). 
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1. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Практикум з латинської мови для студентів 

природничих спеціальностей: навчальний посібник. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т, 2022. 

152 с.  

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6097  

Методичні роботи 

2. Вринчану Ф.Д. Риторика: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. 

Чернівці: Чернівець. нац. ун-т, 2022. 32 с.  

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5679  
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https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5959  

7. Тодощук В. Г. Методика викладання румунської мови: методичні рекомендації для 
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Статті 

Рейтингові закордонні (Scopus, Web of  Science (WoS)) 
8. Filipchuk N.; Kvasetska Y.; Bazyl L.; Orlov V.; Vovk M.; Zahaiska G. Museum Pedagogy in 

Education: Educational, Historical, and Pedagogical Aspects. Revista on line de Política e 
Gestão Educacional. 2021. Vol. 25, n. esp.3. Р. 1844–1859. e-ISSN: 1519-9029 (WoS) 
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9. Halina M. Zahaiska, Marta J. Petryshyn, Oxana V. Liubimova. Suggestions and prescriptions 
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WiadomoŚci lekarskie. Monthly journal. Volume LXXV, Issue 1, Part 1, January 2022: Aluna 
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https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2022/01/WLek202201122.pdf  
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6179 

Українські фахові видання. Категорія Б 
10. Кібак Д., Урсаке Ткачук А. Мудрість пізнього Л. Вітгенштейна: філософський карантин 
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«INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE», 17-19 листопада 
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21. Вринчану Ф. Probleme ale sintaxei limbii române vorbite: topicalizarea. Актуальні проблеми 
синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнародної наукової 
конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька, м. 
Чернівці, 16–17 червня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2022. С. 72-73. ISBN 
976-966-423-375-7 
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5682  
 

22. Кібак Д.В. Termenul de cămașă ca piesă de bază a costumului bărbătesc. Актуальні проблеми 
синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнародної наукової 
конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька, м. 
Чернівці, 16–17 червня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2022. С.117-118. ISBN 
976-966-423-375-7 
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5674  

23. Паладян К. Віршове перенесення як стилістичний елемент поезії Іона Мінулеску. 
Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження 
професора Іларіона Слинька, м. Чернівці, 16–17 червня 2022 р. Чернівці: Чернівецький 
нац. ун-тет імені, 2022. С. 163-163. ISBN 976-966-423-375-7  
https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5270 

Всеукраїнські конференції 
24. Філіпчук Н.О., Загайська Г.М. Музейна педагогіка – чинник удосконалення змісту 

національної освіти. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів пам. 
проф. О.П.Рудницької. Вип.5 (17). Київ, 2022. С.139-142. 

25. Філіпчук Н.О., Грищенко Ю.В., Загайська Г.М. Цінність української державності: 
функції та сенси музейної педагогіки. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, 
перспективи: матеріали наук. практ. конференції. Київ, 2022. С.77-81. 

 

II. Керівництво науковими роботами студентів: 
1. Білоусяк Н. Realismul în proza lui B.Ș.Delavrancea. Матеріали студентської наукової 

конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 2022 року). Філологічний 
факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. С. 17–18. 

2. Візінська М. Metafora muntelui și a pădurii în imaginarul poetic bucovinean. Матеріали 
студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 
2022 року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. С. 37–38. 

3. Вільчак В. Cronotopul Bucovinei în opera lui Mircea Streinul. Матеріали студентської 
наукової конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 2022 
року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. С. 41–42. 

4. Каланча М. Tematica sonetelor postume ale Mihai Eminesc. Матеріали студентської наукової 
конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 2022 
року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. С. 87–88. 
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5. Каштелян Х. Raportul sintactic – concept fundamentalal sintaxei limbii române. Матеріали 
студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 
2022 року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. С. 91–92. 

6. Костел Я. Cultivarea creativității în sistemul de învățământ primar. Матеріали студентської 
наукової конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 2022 
року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац., 2022. С. 105–106. 

7. Патравчан Т. Aspecte ale procesului de perfecționare a deprinderilor de scriere corectă la lecțiile 
de limba română. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного 
університету (5-8 квітня 2022 року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 
2022. С. 151–152. 

8. Постолатій Р. Particularități ale traducerii textelor juridice. Матеріали студентської наукової 
конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 2022 
року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. С. 165–166. 

9. Пухальська О. Dezvoltarea gândirii critice la elevi prin metoda ghicitoarei. Матеріали 
студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 
2022 року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т 2022. С. 169–170. 

10. Чокобок В. Perspective tradiționale și moderne în definirea și clasificarea subiectului ca parte de 
propoziție. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного 
університету (5-8 квітня 2022 року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 
2022. С. 231–232. 

11. Щербанюк К. Traducerea – cale de a cunoaşte străinul. Матеріали студентської наукової 
конференції Чернівецького національного університету (5-8 квітня 2022 
року). Філологічний факультет. Чернівці: Чернівец. нац., 2022. С. 239–240. 

 

ІІI. Участь у конференціях: 

1. Вринчану Ф.Д. Міжнародна наукова конференція Discurs critic și variație lingvistică. Abordări 
inter- și transdisciplinare ale trecutului și prezentului, Сучавський університет «Штефан чел 
Маре», Сучава, Румунія, 8-9 липня 2021 р. 

2. Вринчану Ф.Д. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: 
сучасний стан і перспективи дослідження», присвяченої 110-річчю від дня народження 
професора Іларіона Слинька, 16-17 червня 2022 року, Чернівці, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича. 

3. Вринчану Ф.Д. 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. 

4. Кібак Д.В. Міжнародна наукова он-лайн конференція: Нові тенденції у викладанні 
профільних мов у контексті підключення освіти до вимог ринку праці, 13-14 травня 2022 р., 
Кишинів, Молдова. 

5. Кібак Д.В. Міжнародна конференція: Критичний дискурс і лінгвістичні варіації, Переклад як 
усний переклад: теоретичні перспективи, проблеми та застосування, 11-е видання, 26-28 
травня 2022 року, Сучава, Румунія. 

6. Кібак Д.В. Міжнародна конференція: Перспективи та проблеми інтеграції в європейському 
дослідницькому та освітньому просторі, 3 січня 2022 року, Кахул, Молдова. 



7. Кібак Д.В. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний 
стан і перспективи дослідження», присвяченої 110-річчю від дня народження професора 
Іларіона Слинька, 16-17 червня 2022 року, Чернівці, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 

8. Загайська Г.М. ХIХ  Міжнародні педагогічно- мистецькі  читання пам’яті професора 
О.П.Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції», 1 
грудня 2021 року, м.Київ. 

9. Загайська Г.М. Вебінар до Міжнародного дня рідної мови та дня філолога «Рідномовна і 
багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», 25 травня 2022 року, м. Київ. 

10. Загайська Г.М. Десята науково- практична конференція «Музейна педагогіка - проблеми, 
сьогодення, перспективи», 29-30 вересня 2022 р., м. Київ. 

11. Загайська Г.М. Вебінар «Українознавчі студії в Україні і діаспорі» ( проведений у рамках 
регіонального  експерименту “ Технології професійного розвитку педагога в умовах 
неформальної освіти на 2022-2024 рр.», 26  жовтня 2022 року, м. Київ. 

12. Паладян К.І. Міжнародний колоквіум «Переклад: творчий акт: між культурою та 
мистецтвом», 14 квітня 2022, Державний університет Молдови, м. Кишинів, Республіка 
Молдова. 

13. Паладян К.І. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний 
стан і перспективи дослідження», присвяченої 110-річчю від дня народження професора 
Іларіона Слинька, 16-17 червня 2022 року, Чернівці, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 

14. 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. 

15. Паладян К.І. Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЯ: досягнення та 
перспективи в європейському контексті», 20-22 жовтня 2022 р., Інститут румунської філології 
«Богдан Петрічейку Хашдеу» Академії Наук Молдови, м. Кишинів. Республіка Молдова. 

16. Тодощук В. XIX Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. 
Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції» (1 
грудня 2021 року, Київ); 

17. Тодощук В Всеукраїнський онлайн-семінар на тему: «Духовно-моральне виховання дітей та 
молоді у закладах загальної середньої освіти в Новій українській школі» (8-10 лютого 2022 
року, Київ);    

18. Тодощук В Вебінар до Міжнародного дня рідної мови „Рідномовна і багатомовна освіта у 
контексті сталого розвитку суспільства” (25 травня 2022  року, Київ):; 

19. Тодощук В Всеукраїнський онлайн-семінар на тему: «Духовно-моральне виховання дітей та 
молоді у закладах загальної середньої освіти в Новій українській школі» (24-25 травня 2022 
року, Київ);  

20. Тодощук В Всеукраїнський онлайн-семінар на тему: «Духовно-моральне виховання дітей та 
молоді у закладах загальної середньої освіти в Новій українській школі» (8-10 лютого 2022 
року, Київ);    

21. Тодощук В Вебінар до Міжнародного дня рідної мови „Рідномовна і багатомовна освіта у 
контексті сталого розвитку суспільства” (25 травня 2022  року, Київ):; 

22. Тодощук В Всеукраїнський онлайн-семінар на тему: «Духовно-моральне виховання дітей та 
молоді у закладах загальної середньої освіти в Новій українській школі» (24-25 травня 2022 
року, Київ);  

23. Вринчану Ф Міжнародна наукова конференція «Лінгвістика ХХІ століття: сучасний стан і 
перспективи розвитку», присвячена 90-річному ювілею професора Станіслава 



Володимировича Семчинського (1931-1999), Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Інститут філології, 18.05.2021 

24. Вринчану Ф Міжнародна наукова конференція Discurs critic și variație lingvistică. Abordări 
inter- și transdisciplinare ale trecutului și prezentului, Сучавський університет «Штефан чел 
Маре», Сучава, Румунія, 8-9 липня 2021 р. (доповідь на пленарному засіданні конференції) 

25. Вринчану Ф 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 
https://www.philippide.ro/pages/simpozioane/2021/Program_2021_final.pdf  

26. Вринчану Ф. Міжнародний колоквіум мовознавчих наук «Євген Кошеріу» «Мова, творчість, 
культура – структури опору людини», 22-24 вересня 2021, Державний університет Молдови, 
Кишинів, Республіка Молдова 

ІV. Рецензії: 
1. Загайська Г.М. Рецензія на рукопис навчального посібника «LINQUA LATINA AD USUM 

MEDICINAE AC TERMINOLOGIAE MEDICINALIS STUDENTIUM» (автори – Олена 
Бєляєва, Ірина Сологор, Валентина Синиця, Інеса Роженко, Марія Гуцол; за загальною 
редакцією к. пед наук, доц. Олени Бєляєвої; Полтавський державний  медичний університет 
( м.Полтава), Буковинський державний  медичний  університет (м.Чернівці), Івано-
Франківський  національний  медичний університет (м.Івано-Франківськ).   

2. Любімова О. Рецензія на програму навчальної дисципліни «Латинська мова» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 
«Екологія» за освітньо-професійною програмою «Екологія» для підготовки здобувачів вищої 
освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Чернівці, 2022 
р. 

3. Любімова О. Рецензія на підручник «Практикум з латинської мови для студентів 
природничих спеціальностей». Друкується згідно з рішенням Вченої ради філологічного 
факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Авторки: 
Петришин М.Й., Загайська Г.М. Чернівці, 2022. 

4. Тодощук В. Рецензія на рукопис «Збірника завдань і вправ з румунської мови  (Дієслово)», 
Автор: Фолошня Н.В.  Чернівці, 2022.  

5. Тодощук В. Рецензія на «Робочі зошити №1 та №2 з інтегрованого курсу «Література 
(румунська та зарубіжна)» для учнів 5 класу НУШ  ЗЗСО», Укладач: Говорнян Л.С.   
Чернівці, 2022.  

6. Тодощук В. Рецензія на «Робочі зошити №1 та №2 з румунської мови для учнів 5 класу НУШ  
ЗЗСО», Укладач: Говорнян Л.С.  Чернівці, 2022.  

7. Тодощук В. Рецензія на «Посібник для вчителів румунської мови і літератури (румунської 
та зарубіжної)». «Календарно-тематичне планування уроків  румунської мови і літератури 
(румунської та зарубіжної) для 5-11 класів», Укладач: Говорнян Л.С.   Чернівці, 2022.  

 
 
 

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ  

Кафедральна тема: Актуальні питання масової комунікації, журналістики та 
видавничої галузі. 
Напрями наукових досліджень:  
Моніторинг контенту, жанрів, медіастандартів, матеріалів з ознаками замовності, 
аналіз фейків та проросійських меседжів у регіональних друкованих та онлайн-



медіа (Василик Л.Є., Смолдирева Т.П.). Підготовано та оприлюднено на фахових 
ресурсах п’ять моніторингових звітів. 

- Моніторинг гендерної чутливості регіональних ЗМІ (Смолдирева Т.П.). 
Оприлюднено на фахових ресурсах та сайті кафедри.             

- Дослідження якості підготовки фахівців профільними кафедрами 
журналістики в рамках проекту ЕРЕЗМУС+ «DESTIN» (Мельничук Ю.Г., 
Василик Л.Є., Савчук О.М., Гринівський Т.С., Пазюк Р.В.) 

 
Наукове стажування: 
Доценти Василик Л.Є., Шутяк Л.М., Гринівський Т.С. пройшли наукове 
стажування у рамках проекту ЕРЕЗМУС+ «DESTIN» на базі Університет ім. Адама 
Міцкевича у м. Познань (Польща) у листопаді 2022 р. з отриманням сертифікату.  
Доцент Гринівський Т.С. Пройшов стажування (24-28.10. 2022 р.) у Західному 
університеті Тімішоара (м. Тімішоара, Румунія) за програмою Erasmus+ (KA1) 
 
Міжнародні зв’язки: 
Доцент Василик Л.Є. працювала у проекті ГО Interlink Academy (Гамбург) 
«Медіаграмотність у регіонах України» за сприяння уряду Німеччини як 
розробниця курсів з медіаграмотності та журналістка. Підготовано курс «Робота з 
джерелами інформації». На курс можуть зареєструватися всі бажаючі, після 
проходження програма генерує авторський сертифікат. Також написано понад 20 
журналістських матеріалів: репортажі, інтерв’ю, аналітичні статті, кореспонденції. 
Медіа сайт: https://milukraine.net/   
 
У листопаді 2022 р. кафедра завершила виконання міжнародного проекту 
«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 результатами проекту стали: 

https://milukraine.net/


• проведений аудит усієї поточної навчальної програми з аналізом та планами 
дій; 
• навчання навчальні колективи університетів щодо узгодження програм та 
забезпечення якості зі стандартами ЄКР; 
• використання європейських моделей журналістської освіти для формування 
навчальної програми; 
• навчання викладачів та професіоналів принципам та процесам експертної 
оцінки; 
• проведення експертної перевірки усіх нових / переглянутих програм; 
• проведення та оцінка першого року усіх нових / переглянутих програм BA та 
MA; 
• підготовка Національних рекомендацій щодо навчання в галузі бакалаврської 
та магістерської підготовки журналістів; 
• залучення громадських зацікавлених сторін та участь у роботі над проектом; 
• проведення та оцінка курсів з медіаграмотності для цільових груп; 
• максимізація стійкості роботи та результатів проекту. 
 
Наукові конференції, семінари та тренінги:  
Викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науковій конференції 
«Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку»  
за підтримки проекту ЕРЕЗМУС+ «DESTIN», яка відбулася на базі ЛНУ ім. 
І.Франка (жовтень, 2022 р.). Участь у конференції взяли доценти Савчук О.М., 
Шутяк Л.М., Мельничук Ю.Г., Гринівський Т.С., Василик Л.Є. Готується до друку 
збірник матеріалів конференції.  
 
Викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науковій конференції в 
Університеті імені Адама Міцкевича у Познані (Польща) в рамках проекту 
ЕРАЗМУС+ DESTIN. Учасниками стали  десять вузів-партнерів з України, колеги 
з Університету Bat Spa (Великобританія) та з FMI (Швеція). В онлайн долучилися 
представники Дублінського Інституту мистецтв, дизайну та технологій, 
ЕРАЗМУС-офісу з Києва, представники студентів та медіа. Підсумком проекту 
стало оновлення освітніх програм в українських університетах та їхня 
імплементація, створення курсів з медіаграмотності. Після завершення проекту 
вирішено продовжити співпрацю ще на п'ять років, обмінюватися досвідом, 
інформувати про журналістику та журналістську освіту на сайті проекту.  

Доцент Гринівський взяв участь (10.09.2022 р.) у науковій конференції онлайн. 
Токайський університет, м. Шарошпатак (Угорщина). Участь у дискусії з питань 
міжкультурної взаємодії національних меншин на прикордонні. 

Доцент Василик Л.Є. працювала медіаексперткою у відбірковій комісії 
Всеукраїнського конкурсу журналістських розслідувань «Честь професії – 2022». 
Доцент Василик Л.Є. Онлайн-тренінг із протидії дезінформації та пропаганді «Чи 
здатні незалежні російські медіа професійно інформувати про війну в Україні та Як 



відрізнити сучасну пропаганду від журналістики?» (вересень, 2022 р.). 
Організатори тренінгу – Інститут демократії імені Пилипа Орлика та кафедра 
журналістики ЧНУ імені Ю. Федьковича. 
Доцент Василик Л.Є. Разом з Комісією з журналістської етики у партнерстві з ГО 
«Жінки в медіа» проведено практичну лекцію «Суспільний інтерес у сучасній 
українській журналістиці» (вересень 2022 р.).  
Василик Л.Є. взяла участь у всеукраїнських семінарах «Як працюють факультети 
й кафедри журналістики в умовах війни» (травень 2022 р.) та «Як викладати 
трансмедійний сторітелінг» (травень 2022 р.)  
Василик Л.Є. У партнерстві з Комісією з журналістської етики проведено 
практичну лекцію «Медіа і війна»: Як медіа можуть допомагати тилу працювати 
під час перемоги? Як знайти баланс між патріотизмом та об’єктивністю, готуючи 
матеріали? Що і як має змінитися в подачі матеріалів редакцій, коли починається 
війна? Чи має бути «вся правда» про війну в українських медіа? Що не можна 
повідомляти в медіа під час війни? Рекомендації Збройних Сил України» (березень 
2022).Шутяк Л.М. Семінар з німецькою журналісткою, колишньою редакторкою 
журналу «Der Spiegel» Ренате Німтц-Кьостер: Як німецькі медіа висвітлюють війну 
в Україні (29 вересня 2022) та з британським журналістом Гораціо Морпурго з 
Carcanet Press Limited на тему «What are Ukrainians defending?» 

 
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). 
  
Доцентки Василик Любов та Смолдирева Тетяна працювали медіаекспертками 
Інституту демократії імені Пилипа Орлика ІДПО. У 2022 р. ІДПО за підтримки 
Медійної програми в Україні здійснював моніторинг роздержавлених регіональних 
друкованих медіа та їх сайтів у 8 регіонах України. Провели п’ять хвиль 
дослідження. Моніторингові звіти оприлюдені на сайті ІДПО. Доцент Смолдирева 
Т.П. здійснила три гендерні моніторинги медіа. 
 
Студентська наукова робота:  
Студенти брали участь у щорічній студентській конференції на базі ЧНУ  (квітень 
2022). На сайті ЧНУ розміщені тези наукових виступів.  
Віщак Юліана брала участь у V Міжнародній науково-практичній конференції 
студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (Студії з 



філології та журналістики : збірник наукових праць. Ужгород : Говерла, 2022. Вип. 
7). Керівник - доц. Пазюк Р.В. 
Віщак Юліана. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 
"МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ" (2022) Тичініна А., 
Калинич К., Віщак Ю. "Формування канонічного контуру зарубіжної / всесвітньої 
літератури".  
 

Студентські досягнення: 
З листопада 2022 р. студенти почали співпрацювати з Бюро журналістських 

розслідувань «Детективи» як молоді журналісти-початківці. Зміст співпраці – 
написання матеріалів. Деякі з них уже прийняті до друку. Проект фінансує 
міжнародна журналістська організація Journalismfund. 

 
КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ  

Взято участь у міжнародних та вітчизняних конференціях, семінарах, круглих столах, 
симпозіумі:  

1. Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл (з міжнародною участю) «Автор і 
твір крізь призму ідентичності у світовій літературі: 1821 – 1921 – 2021». Київський 
університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 7 грудня 2021 року. 

2. Symposium „Ukraine – Intersection of European Traditions”, University of Basel. – 9 to 
10 May 2022 (Vortrag Petro Rychlo: „Bukowinisch-Galizische Literaturstraße: Ein deutsch-
ukrainisches Kulturprojekt“). 

3. Online-Konferenz der deutschen und ukrainischen Germanistik. IDS: Leibnitz Institut für 
deutsche Sprache, 6. Und 13. Mai 2022 (Kurzreferat Petro Rychlo: „Paul-Celan-Literaturzentrum in 
Czernowitz“). 

4. Mittler und Grenzgänger. Internationale Tagung zum 100. Geburtstag des Lyrikers, 
Übersetzers, Malers und Bildhauers Manfred Winkler. Franz Rosenzweig Minerva Research Center 
for German-Jewish Literature and Cultural History. The Hebrew University of Jerusalem, Mt. 
Scopus, 29. – 30. November 2022 (Vortrag Petro Rychlo: „Zur Rezeption von Paul Celan in Manfred 
Winklers Lyrik “). 

5. Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл (з міжнародною участю) «Автор і 
твір крізь призму ідентичності у світовій літературі: 1821 – 1921 – 2021». Київський університет 
імені Бориса Грінченка, м. Київ, 7 грудня 2021 року. 

6. Міжнародна конференція «Philological sciences and translation studies: European 
potential» (3–4 листопада 2022 р.), Częstochowa, the Republic of Poland. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та 
розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки 9–11 листопада 2022 року, Чернівці, Україна. 

8. XVIII Міжнародна літературознавча онлайн-конференція ЛІТЕРАТУРА: 
МАРКЕРИ УСПІХУ (25 листопада 2022 р.). 

9. VІІІ Всеукраїнська мультидисциплінарна конференція “Чорноморські наукові 
студії” (м. Одеса, 24 червня 2022 року). 

10. III CISP Conference “An Integrated approach to science modernisation: methods, models 
and multidisciplinarity”, April 29, 2022. 

11. 2 nd International Scientific and Practical Conference «Concepts for the Development of 
Society’s Scientific Potential» (May 19-20, 2022). 

12. Міжнародний науковий семінар «Poznanie innego drogą do tożsamości: bohater 
utworu literackiego jako inny w literaturze europejskiej po 1989 roku» (Седльце, Польща, 22–23 
вересня 2022), 7 країн-учасниць https://ijil.uph.edu.pl/2231-seminarium-poznanie-innego-droga-
do-tozsamosci 

Публікації наукових розвідок: 

https://ijil.uph.edu.pl/2231-seminarium-poznanie-innego-droga-do-tozsamosci
https://ijil.uph.edu.pl/2231-seminarium-poznanie-innego-droga-do-tozsamosci


• за даний період вийшов у світ випуск найстарішого видання в Україні в галузі 
літературознавства «Питання літературознавства» (Випуск 103, 104,); 

• видано 3 монографії 
1. Червинская О., Дзык Р. Диалог: Pro(за) Ф. М. Достоевского. Siedlce : IKRiBL, 2021. 

356 с. 
2. Petro Rychlo. Stationen poetischer Entwicklung. Paul Celans Gedichtbände in 

chronologisch-historischer Folge. Göttingen: V&R unipress 2022. 132 S.  
3. Петро Рихло. «Урвані струни прегучної ліри…» Німецько-єврейські поети 

Буковини. Київ: Дух і Літера, 2022. 208 с. (Серія «Постаті культури»); 
а також 1 розділ у монографії: 
1. Наталия Никоряк, Алёна Тычинина. Тема пандемии в кинематографическом 

дискурсе (на примере фильма-притчи «Седьмая печать» И. Бергмана). Contemporary Issues of 
Literary Studies-International Symposium Proceedings. Tbilisi : TSU Shota Rustaveli Institute of 
Georgian Literature, 2021, 202-214. ISSN 1987-5363 

• 1 публікація у Scopus (Tyczynina A. Literacka specyfika narracji w stylistyce 
rysunkowej Brunona Schulza. Konteksty: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 2021. № 4. Р. 53-
60.); 

• закордонна публікація, що входить до Index Copernicus (Nikoriak N., Matiychak A. 
Cinematic Code of Short Prose. Grail of Science. № 12-13 (April), 2022. р. 364-368. ISSN: 2710-3056); 

• 15 статей у закордонних періодичних виданнях (Тичініна, Нікоряк, Сажина, 
Червінська, Рихло, Ісапчук); 

• 5 статей у рейтингових вітчизняних виданнях в Index Copernicus (Нікоряк, Сажина, 
Дзик, Ісапчук); 

• 3 статті в українських фахових виданнях. Категорія Б (Сажина, Нікоряк, Тичініна); 
• 3 статті у збірниках наукових праць та інших журналах (Рихло, Ісапчук); 
• Матеріали у закордонних конференціях, 2 матеріали Міжнародних українських 

конференцій. 
Викладачі кафедри часто запрошуються для гостьового викладання в університети 

зарубіжжя (проф. Червінська О. В. (Англія, США), проф. Рихло П. В. (Німеччина), 
асист. Матійчук О. М. (Німеччина, Італія)). Так, проф. Рихло П. В. провів лекційний тур 10 
жовтня 2022 р. у Відні, в Клагенфурті та 14 жовтня 2022 р. в Інсбруку. Асист. Матійчук О. М. 
провела семінар «Українські сучасні автор(ки): Писати й діяти проти війни» в Болонському 
університеті 17-19 листопада 2022 р. 

Також члени кафедри систематично підвищують кваліфікацію і проходять науково-
педагогічне стажування. Так, проф. Червінська О. В., доц. Сажина А. В., аистс. Ісапчук Ю. В. з 
12.11.2021 по 24.12.2021 пройшли стажування в обсязі 6 кредитів ECTS (180 год.) на кафедрі 
світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника. Доц. Дзик Р. А., асист. Ісапчук Ю. В., асист. Тичініна А. Р. 
з 23 травня – 1 липня 2022 р. (6 тижнів, 180 годин) пройшли науково-педагогічне стажування в 
Інституті славістики Університету Масарика (м. Брно, Чеська республіка).  

Асист. Тичініна А. Р. пройшла курс «Риторична майстерність педагога» (Національний 
центр «Мала академія наук»), сертифікат № 004734 (15–29 червня 2022 року, 15 год.); вебінар – 
«Технології професійного розвитку педагога в умовах в умовах неформальної освіти» 
(сертифікат № 2610202220; 26.10.2022, 3 год.). 

Асист. Ісапчук Ю. В. прослухала серію вебінарів у обсязі 10 год. на тему: «Як навчати і 
навчатися онлайн ефективно» (20.04-29.04.2021, Львів, компанія Softserve). Сертифікат від 29 
квітня 2021 р; пройшла стажування в обсязі 10 год. в рамках інтенсивного навчального курсу на 
тему: “Tech Summer for Teachers” (22.06-16.07.2021, Львів, компанія Softserve). Сертифікат від 
16 липня 2021 р.; стажування в обсязі 1 кредит (30 год.) на тему: „Видатні особистості: вивчення 
досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації 
оточуючого світу” (25.06-16.08.2021, Дубаї, Рим, Нью-Йорк, Єрусалим, Пекін, міжнародна 
програма стажування розроблена в межах Міжнародного освітнього гранту №IEG/U/2021/04/12 



(дистанційний формат). Сертифікат від 16 серпня 2021 р.; стажування в обсязі 10 год. в рамках 
інтенсивного навчального курсу на тему: “Tech Summer for Teachers Bootcamp” (07.07-
04.08.2022, Львів, компанія Softserve). Сертифікат від 4 cерпня 2022 р. (Серія ТМ №2022/00222). 

25 листопада 2022 р. кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури провела XVIII 
Міжнародну літературознавчу онлайн-конференцію «Література: маркери успіху». Для участі у 
конференції було зареєстровано 48 учасників. Серед них – представники Чехії, Польщі, Франції, 
Італії США, Великобританії, Португалії, Литви, Грузії, Сенегалу (12 учасників), Великобританія 
(онлайн-трансляція), а також з міст України (Бердянськ, Київ, Дніпро, Донецьк, Коломия, 
Кам’янець-Подільський, Львів, Чернівці).  

Асист. Тичініна А. Р. подавала запит на отримання Ґранту ЧНУ для молодих учених з 
проєктом «Екзистенційна специфіка наративу текстів воєнної тематики: від Ремарка до 
Жадана». 

Група філологічного факультету (у складі кандидата філологічних наук, асистента 
кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Альони Тичініної, докторанта кафедри 
зарубіжної літератури та теорії літератури Наталії Нікоряк; доктора філософських наук, доцента 
кафедри філософії та культурології Ірини Горохолінської; аспіранта кафедри зарубіжної 
літератури та теорії літератури Катерини Калинич; студента IV курсу спеціальності «Філологія» 
Івана Колдунова) створили Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
учених філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (НТСАДМВ), керівним органом яких вважається Рада молодих вчених філологічного 
факультету (http://philology.chnu.edu.ua/?page_id=9378). 

 
 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
Кафедральна тема: „Українська словесність Буковини та загальнонаціональний 

літературний процес”, № державної реєстрації 0121U110150, науковий керівник – кандидат 
філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Мальцев В.С. Термін 
виконання – 2021 – 2026 роки.  

Публікації.   
Закордонні журнали. Проф. Антофійчук В.І. опублікував 8 статей у журналі „Наш голос” 

(Румунія), серед яких „Різдвяні інтерпретації Василя Барки”, „Золото свободи Григорія 
Сковороди”, „Тарас Шевченко у студіях Івана Дощівника”, „Ідеал гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного в поезії Касіяна Саковича”,  „Задля слави України (210 років Євгенові Гребінці)” 
та ін.; в цьому ж виданні опублікували статті проф. Ковалець Л.М. („Коли нема кордонів між 
серцями… Письменниця Анна Трайста-Рушть та її країна в контексті загального і приватного 
буття ”) та доц. Костик В.В. („«Ой виорю нивку…широкую». Спогад про українського 
фольклориста, письменника й педагога з Південної Буковини Івана Кідещука”). 

Українські фахові видання категорії Б. За звітний рік опубліковано 5 статей у таких 
виданнях, зокрема: 

− Бунчук Б. „Вишивання на канві: версифікаційна майстерність Лесі Українки у віршах 
циклу «Ритми»” („Питання літературознавства”, м. Чернівці); 

− Ковалець Л. „Василь Стефаник у царині своєї лектури” („Прикарпатський вісник 
Наукового товариства імені Шевченка «Слово»”, м. Івано-Франківськ); 

− Костик В. „Студія Корнила Ластівки «Староукраїнський пантеон князя Володимира» 
в контексті міфологієзнавства” („Актуальні питання суспільних наук та історії 
медицини”, м. Чернівці); 

− Мальцев В., Цівінська Ю. „Проблеми покоління крізь призму ліричного бачення 
Сергія Жадана (на матеріалі збірки „Балади про війну і відбудову”)” („Актуальні 
питання суспільних наук та історії медицини”, м. Чернівці); 



− Мальцев В. „Силабічний 14-складовик у творчості харківських поетів-романтиків 
дошевченківського періоду: питання історії та поетики (метрика, строфіка, елементи 
звукопису)” („Актуальні питання гуманітарних наук”, м. Дрогобич). 

Академічні журнали. Проф. Ковалець Л.М. надрукувала статтю „Новознайдений спогад 
про Юрія Федьковича” в журналі „Слово і Час”. 

Опубліковано 8 статей в українських виданнях, що не входять до переліку категорії Б, 
зокрема, в „Буковинському журналі” (проф. Мельничук Б.І., проф. Ковалець Л.М., доц. Костик 
В.В., к.ф.н. Меленчук О.В.). 

Проф. Бунчук Б.І., доц. Маркуляк Л.В. та к.ф.н. Меленчук О.В. взяли участь у 4 
міжнародних конференціях. 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти факультету підготували 30 доповідей на 
студентську наукову конференцію.  

Науковці кафедри продовжують роботу над виданням творів українських письменників 
Зокрема, у звітному році було видано 9 том зібрання творів О. Кобилянської у 10 томах (голова 
редколегії – проф. Антофійчук В.І., члени редколегії – доц. Мельничук Я.Б., доц. Мальцев В.С.); 
5 том творів Ю. Федьковича (упорядники – проф. Мельничук Б.І., проф. Ковалець Л.М.). 

У звітному році представники віршознавчої наукової школи (проф. Бунчук Б.І., доц. 
Мальцев В.С.) опублікували 4 статті у виданнях категорії Б, подали до друку 2 статті у видання, 
що входить до бази Scopus. З аспіранти (Настенко О.В., Реуцька Н. та Цівінська Ю.В.) працюють 
над віршознавчими дисертаціями. Робота Настенко О.В. „Звукова організація віршованої лірики 
Івана Франка” пройшла попередній захист на кафедрі, рекомендована до захисту, наразі створено 
разову раду.   

ЗАГАЛОМ ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 
ОПУБЛІКОВАНО: 

‒ 4 монографії, одна з яких колективна; 
‒ 4 розділи у закордонних монографіях; 
‒ 4 розділи у вітчизняних монографіях; 
‒ статті, що входять до наукометричної бази даних Scopus та WoS ‒ 9; 
‒ статті в українських журналах, що входить до наукометричної бази; 
даних Copernicus та категорії Б ‒ 38; 
‒ статті у закордонних, вітчизняних не рейтингових журналах; 
та збірниках наукових праць ‒ 47; 
‒ тези у матеріалах конференцій – 20; 
‒ тези студентської наукової конференції ‒ 119; 
‒ Редагування монографій, посібників, наукових журналів ‒ 7; 
‒ Рецензії наукових видань (монографій) ‒ 3; 
‒ Рецензії наукових видань (статей) ‒ 13; 
‒ Ґрантова діяльність (подані проєкти та виконання проєктів) ‒ 6; 
‒ Участь у закордонних міжнародних конференціях ‒ 30; 
‒ Участь в українських міжнародних конференціях ‒ 22; 
‒ Участь у всеукраїнських конференціях ‒ 13; 
‒ Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських студентських  

наукових конференціях ‒ 7; 
‒ Організація міжнародних наукових конференцій ‒ 3; 
‒ Подання до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії (035 

Філологія): асп. Настенко О.В.; наук. керівник ‒ проф. Бунчук Б.І.; 



‒ Створення наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених 
філологічного факультету; 

‒ Подання та прийняття до акредитації освітньо-наукової програми  
‒ Створення «Ради молодих вчених філологічного факультету» та затвердження «Положення 

про Раду молодих вчених філологічного факультету». 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ  

ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У 2023 РОЦІ 

 
‒ Акредитувати освітньо-наукову програму третього освітньо-наукового рівня (доктор 

філософії) (ґарант програми ‒ проф. Н.О.Руснак, заст. декана Я.П.Редьква). 
‒ Наголосити на підвищенні кваліфікації викладачів у провідних ЗВО чи в науково-

дослідних 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+ та транскордонного співробітництва 
(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» проводити 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. Романо-слов’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). 

‒ 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). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


