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НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІМІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

З А Г А Л Ь Н А 
НАУКОВА РОБОТА 

 1.3. НАУКОВА ТЕМАТИКА 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

Державна тематика 

№ Виконавець 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва теми 

1 2 3 4 

Ініціативна тематика 

1. Лифар Алла 

Анатоліївна 

- Особливості функіонування алюзивних топонімів в сучасному англомовному худож-

ньому дискурсі: лінгвокогнітивні та прагмастилістичні аспекти 
2. Сільчук Олеся Васи-

лівна 

- Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів дослідників аграр-

ного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. 
3. Савенкова Олена 

Олександрівна 

- Розвиток професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового ком-

плексу в умовах міжнародної проектної діяльності. 
Разом по кафедрі , одиниць – 3 

у т. ч. 

 державна 

 договірна 

 ініціативна 3 

 

 

 4.3. ЗАВЕРШЕНІ НАУКОВІ РОБОТИ 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 

Виконавці роботи 

(вказати – автор чи 

співавтор) 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Одержані результати 

1 2 3 4 5 

1. Автор – Сіль-

чук О. В. 

 Формування культури ділового 

спілкування майбутніх інженерів-

дослідників аграрного профілю у 

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук 
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процесі вивчення дисциплін 

гуманітарного циклу 
2.     

     

Разом по кафедрі , одиниць – 1 

 

 

 12.3. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ Назва навчального посібника 

Автори 

(науковий ступінь, 

 вчене звання)  

Співавтори  

(науковий ступінь, 

вчене звання) 

Місце, назва, рік видання Із грифом МОН 
Умовно друкованих 

одиниць 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційний пошук і робота з 

бібліотечними ресурсами 

Шаравара Т.О., 

д. і. н., доцент 

 Київ, Видавництво 

Ліра-К, 2016 

затверджено 

Вченою радою 

ПДАА 

14 

2 Business English Ніколаєнко 

Ю.О., 

 к. пед. н., до-

цент 

 Київ, Видавництво 

Ліра-К, 2016 

затверджено 

Вченою радою 

ПДАА 

11,97 

3 English for Specific Purposes Тагільцева Я.М., 

к.філол.н., до-

цент 

Ніколаєнко 

Ю.О., к. пед .н., 

доцент 

Київ, Видавництво 

Ліра-К, 2016 

затверджено 

Вченою радою 

ПДАА 

12,55 

4 Lingua Latina: Навчальний посібник з 

дисципліни «Латинська мова» для здо-

бувачів вищої освіти  за спеціальністю  

6.110101 «Ветеринарна медицина» 

Савенкова О.О.  Київ: Видавництво 

Ліра-К, 2016 

затверджено 

Вченою радою 

ПДАА 

12 

5 English for students of agriculture Сільчук О. В.  Київ, Видавництво 

Ліра-К – 2016 

затверджено 

Вченою радою 

ПДАА 

13,42 

Разом по кафедрі , одиниць – 5 

у т. ч. 

 видано з грифом МОН 

 видано без грифу МОН - 
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 13.3. МОНОГРАФІЇ 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ Назва монографія 

Автори 

(науковий ступінь, 

 вчене звання)  

Співавтори  

(науковий ступінь, 

вчене звання) 

Місце, назва, рік видання Умовно друкованих одиниць 

1 2 3 4 5 6 

1. Transformation management of economic at rural 

areas [колективна монографія] 

колектив авторів Шаравара Т.О., 

Лифар А.А. 

Poltava: Poltava State 

Agrarian Academy, 

2015 

16 

2.      

Разом по кафедрі , одиниць – 1 

 

 

 14.3. НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ (СТАТТІ, ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ) 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 

Автори 

(науковий 

ступінь, 

 вчене зван-

ня)  

Співавтори  

(науковий сту-

пінь, 

 вчене звання) 

Назва наукової праці 

Назва видання 

(журналу, газети, збір-

ника праць) 

Умовно друко-

ваних одиниць 
Місце, рік та країна видання 

1 2 3 4 5 6 7 

Стаття 

1 Дедухно 

А.В.,  

к. філол. н. 

 Лінгвопрагматичні особли-

вості мовленнєвих актів з 

інтенцією наказу 

The Tenth European 

Conference on Lan-

guages, Literature and 

Linguistics 

0,3 Viena, 2016 

2 Сизоненко 

Н.М.,  

к. філол. н., 

доцент 

Дедухно А.В., 

к. філол. н. 

Субжанри та жанроїди на-

укової статті 

Научные труды 

SWorld. – Вы-

пуск № 3 (40). – Т. 8. 

0,4 Иваново, 2015, Росія 
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3 Шаравара 

Т.О.,  

д. і. н., до-

цент 

 Капустянський О.М. – Ге-

нерал-хорунжий УНР і 

літератор у вирі національ-

но-визвольних змагань 

(1917 – 1921 рр.) 

Наукові праці історич-

ного факультету За-

порізького національ-

ного університету. 

1 Запоріжжя, 2016 

4 Шаравара 

Т.О.,  

д. і. н., до-

цент 

 1919-й рік у долі полков-

ника Генштабу УНР – Ми-

коли Капустянського, або 

найскрутніші віхи життя 

Наукові праці історич-

ного факультету За-

порізького національ-

ного університету.  

 

1 Запоріжжя, 2016 

Тези доповідей 

1 Сизоненко 

Н.М., к. фі-

лол. н., до-

цент 

 Методична цінність струк-

турно-логічних схем на 

лекційних заняттях з дис-

ципліни «Українська мова 

(за професійним спря-

муванням)» 

Materiály XI 

Mezinárodní vědecko 

praktická conference 

„Přednǐ vědeckě novinky 

– 2015” 

0,15 Прага,2015, Чехія 

2 Сахарова 

Л.М. 

 Press headlines and peculiar-

ities of their translation 

Materiály XI 

Mezinárodní vědecko 

praktická konference 

“Nastoleni moderni vedy 

2016”  

0,3 Прага,2016, Чехія 

Разом по кафедрі , одиниць –  

у т. ч.  

  статей - 4 

  тез доповідей - 2 

 
 

 15.3. НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ (СТАТТІ, ТЕЗИ 

ДОПОВІДЕЙ) 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 
Автори 

(науковий ступінь, 

Співавтори  

(науковий 
Назва наукової праці 

Назва видання 

(журналу, газети, збір-

Умовно друко-

ваних одиниць 
Місце і рік видання 
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 вчене звання)  ступінь, 

 вчене 

звання) 

ника праць) 

1 2 3 4 5 6 7 

Стаття 

1 Шаравара Т.О.,  

д. і. н., доцент 

 Полтавський період в 

історії Віленського війсь-

кового піхотного учили-

ща (1915-1917 рр.), або 

«Один у полі і той воїн!» 

Електронне наукове 

фахове видання. – Мі-

жвідомчий тематичний 

збірник «Історія науки і 

біографістика».  

1,1 Київ, 2015 

2 Шаравара Т.О.,  

д. і. н., доцент 

 

 Ампір: від Франції до 

Полтави 

Гуржіївські історичні 

читання: Збірник нау-

кових праць  

0,5 Черкаси, 2015 

3 Дедухно А.В., 

 к. філол. н. 

 Лінгвопрагматичні особ-

ливості перформативних 

актів заборони і дозволу  

Лінгвістичні дослі-

дження : Збірник нау-

кових праць Харківсь-

кого національного пе-

дагогічного університе-

ту імені 

Г. С. Сковороди 

0,3 Харків 2016 

4 Коломієць С.А.  Синергетичний підхід у 

вивченні англійської мо-

ви студентами еко-

номічних спеціальностей 

Збірник наукових 

праць «Витоки педа-

гогічної майстерності» 

0,4 Полтава, 2016 

5 Савенкова О.О.  Проблеми соціально-

професійної адаптації 

майбутніх менеджерів до 

умов міжнародної проек-

тної діяльності. 

Наукові записки. Серія: 

Педагогічні науки 

(Кіровоградський дер-

жавний педа-

гогічний універ-ситет 

імені Володимира Вин-

ниченка ) 

0,5 Кіровоград, 2016 

6 Сизоненко Н.М., 

к. філол. н., 

 доцент 

 Алгоритм як засіб фор-

мування умінь і навичок 

складання реферату-

Наукові записки: Філо-

логічні науки. – Вип. № 

144. 

0,5 Кіровоград, 2016 
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огляду іноземними сту-

дентами-нефілологами  

7 Тагільцева Я.М., 

к. філол. н.,  

доцент 

 Colour terms in crop pro-

duction discourse of mod-

ern English 

Наукові записки 

Національного універ-

ситету «Острозька ака-

демія». Серія «Філо-

логічна»: збірник нау-

кових праць  

0,3 Острог, 2016 

Тези доповідей 

1 Шаравара Т.О.,  

д. і. н., доцент 

 Збереження поетичного 

потенціалу епітетів при 

перекладних трансфор-

маціях 

Матеріали ІІІ Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

з міжнародною участю 

«Інноваційні технології 

у контексті іншомовної 

підготовки фахівця» 

0,2 Полтава, 2016 

2 Жорник І.І.  Особливості перекладу 

спеціальних текстів 

Збірник наукових 

праць науково-

практичної конференції 

професорсько- викла-

дацького складу Пол-

тавської державної аг-

рарної академії за під-

сумками науково-

дослідної роботи в 2015 

році, 18-19 травня 2016 

р., Полтава. 

0,1 Полтава, 2016 

3 Коломієць С.А.  Інтернаціоналізація 

освіти як провідна тен-

денція сучасного світо-

вого соціокультурного 

поступу 

Матеріали 47-ї науко-

во-методичної конфе-

ренції «Науково-

методичні засади си-

стеми забезпечення 

якості освітньої діяль-

ності» 

0,1 Полтава, 2016 
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4 Коломієць С.А.  Теоретичні основи ко-

мунікативного методу 

викладання англійської 

мови студентам еко-

номічних спеціальностей 

Вісник Київського 

національного 

лінгвістичного універ-

ситету. Серія «Педа-

гогіка та психологія» 

0,1 Київ, 2016 

5 Лифар А.А.  Формування професійно-

комунікативної компе-

тенції у межах магістер-

ського курсу «Іноземна 

мова за професійним 

спрямуванням» у вищих 

аграрних закладах освіти 

Матеріали 47-ї науко-

во-методичної конфе-

ренції «Науково-

методичні засади си-

стеми забезпечення 

якості освітньої діяль-

ності» 

0,1 Полтава, 2016 

6 Лифар А.А.  Алюзивні 

топоніми Atlantyda, Eldor

ado, Utopia та Edem в ан-

гломовному публіцисти-

чному дискурсі 

Матеріали ІІІ Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

з міжнародною участю 

«Інноваційні технології 

у контексті іншомовної 

підготовки фахівця» 

0,2 Полтава, 2016 

7 Лифар А.А.  Особливості англомовно-

го публіцистичного дис-

курсу 

Соціально-гуманітарні 

науки, економіка, пра-

во: нові виклики, прак-

тика інновацій : ма-

теріали Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. 

участю 

0,2 Полтава, 2016 

8 Ніколаєнко Ю.О.,  

к. пед. н., доцент 

 Принципи комунікатив-

ного навчання іноземної 

мови за професійним 

спрямуванням 

Збірник наукових 

праць науково-

практичної конференції 

професорсько- викла-

дацького складу Пол-

тавської державної аг-

рарної академії за під-

сумками науково-

0,1 Полтава, 2016 
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дослідної роботи в 2015 

році, 18-19 травня 2016 

р., Полтава. 

9 Сизоненко Н.М., 

к. філол. н., доцент 

 Система лексико-

граматичних вправ до 

текстів соціально-

культурної сфери на ос-

новному етапі навчання 

української мови як іно-

земної 

Матеріали Всеукраїн-

ської науково-

практичної конференції 

з міжнародною участю, 

20 листопада 2015 р., 

Полтава. 

0,2 Полтава, 2015 

10 Сизоненко Н.М., 

к. філол. н., доцент 

 Паратекст і основний 

текст художнього твору: 

аспекти взаємодії 

Збірник наукових 

праць науково-

практичної конференції 

професорсько- викла-

дацького складу Пол-

тавської державної аг-

рарної академії за під-

сумками науково-

дослідної роботи в 2015 

році, 18-19 травня 2016 

р., Полтава. 

0,1 Полтава, 2016 

11 Сільчук О.В., 

 к. пед. н. 

 Компетентнісний підхід 

до формування культури 

ділового спілкування 

майбутніх інженерів-

дослідників аграрного 

профілю у процесі ви-

вчення гуманітарних ди-

сциплін 

Збірник наукових 

праць науково-

практичної конференції 

професорсько- викла-

дацького складу Пол-

тавської державної аг-

рарної академії за під-

сумками науково-

дослідної роботи в 2015 

році, 18-19 травня 2016 

р., Полтава. 

0,1 Полтава, 2016 

12 Тагільцева Я.М., к. 

філол. н., доцент 

 Міжпредметна омонімія 

у назвах овочів (на мате-

Збірник наукових 

праць науково-

0,1 Полтава, 2016 
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ріалі сучасної англійської 

мови) 

практичної конференції 

професорсько- викла-

дацького складу Пол-

тавської державної аг-

рарної академії за під-

сумками науково-

дослідної роботи в 2015 

році, 18-19 травня 2016 

р., Полтава. 

       

Разом по кафедрі , одиниць –  

у т. ч.  

 статей - 7 

  тез доповідей - 12 

 
 

 

 

16.3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В НАУКОВИХ,  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ЗАСІДАННЯ  

«КРУГЛОГО СТОЛУ» 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Симпозіум 

конференція, 

семінар, 

засідання 

«круглого 

столу» 

Статус заходу 

(міжнародний, 

всеукраїнсь-

кий, міжвузів-

ський, вузівсь-

кий, Інтернет) 

Назва заходу Тема наукової доповіді 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Шаравара Т.О. 

 

д. і. н., доцент конференція всеукраїнська з 

міжнародною 

участю 

«Інноваційні техно-

логії у контексті 

іншомовної підго-

Збереження поетичного потенціалу 

епітетів при перекладних трансфор-

маціях 



 -  - 11 

товки фахівця» 

       

       

       

       

2 Жорник І.І.  конференція вузівська  Вузівська науково 

-практична 

конференція 

професорсько 

-викладацького 

складу 

ПДАА 

за підсумками 

науково-дослідної 

роботи в 2015 році 

Особливості перекладу спеціальних 

текстів 

3 Коломієць С.А.  конференція вузівська Науково-методичні 

засади системи за-

безпечення якості 

освітньої діяльності 

Інтернаціоналізація освіти як 

провідна тенденція сучасного світо-

вого соціокультурного поступу 

4 Коломієць С.А.  конференція міжнародна Україна і світ: 

діалог мов та куль-

тур 

Теоретичні основи комунікативного 

методу викладання англійської мови 

студентам економічних спеціально-

стей 

5 Лифар А.А.  конференція вузівська Науково-методичні 

засади системи за-

безпечення якості 

освітньої діяльності 

Формування професійно-

комунікативної компетенції у межах 

магістерського курсу «Іноземна мова 

за професійним спрямуванням» у 

вищих аграрних закладах освіти 

6 Лифар А.А.  конференція всеукраїнська з 

міжнародною 

участю 

«Інноваційні техно-

логії у контексті 

іншомовної підго-

товки фахівця» 

Алюзивні 

топоні-

ми Atlantyda, Eldorado, Utopia та Ede

m в англомовному публіцистичному 

дискурсі 

7 Ніколаєнко Ю.О. к. пед. н., доцент конференція вузівська  Вузівська науково Принципи комунікативного навчання 
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-практична 

конференція 

професорсько 

-викладацького 

складу 

ПДАА 

за підсумками 

науково-дослідної 

роботи в 2015 році 

іноземної мови за професійним 

спрямуванням 

8 Сахарова Л.М.  конференція міжнародна  Прикладные науч-

ные разработки – 

2016 

 

Press headlines and peculiarities of their 

translation 

9 Сизоненко Н.М. к. філол. н., доцент конференція міжнародна Мови і світ: дослі-

дження і викладан-

ня 

Алгоритм як засіб формування умінь 

і навичок складання реферату-огляду 

іноземними студентами-

нефілологами 

10 Сизоненко Н.М. к. філол. н., доцент Інтернет-

конференція 

міжнародна Научные исследо-

вания и их практи-

ческое применение. 

Современное состо-

яние и пути разви-

тия  

Субжанри та жанроїди наукової 

статті 

11 Сизоненко Н.М. к. філол. н., доцент конференція міжнародна Перспективні нау-

кові розробки  

Методична цінність структурно-

логічних схем на лекційних заняттях 

з дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» 

12 Сизоненко Н.М. к. філол. н., доцент конференція всеукраїнська з 

міжнародною 

участю 

Навчання іноземних 

студентів в Україні: 

традиції, реалії, 

перспективи 

Система лексико-граматичних вправ 

до текстів соціально-культурної сфе-

ри на основному етапі навчання 

української мови як іноземної 

13 Сизоненко Н.М. к. філол. н., доцент конференція вузівська  Вузівська науково 

-практична 

Паратекст і основний текст художнь-

ого твору: аспекти взаємодії 
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конференція 

професорсько 

-викладацького 

складу 

ПДАА за підсумка-

ми 

науково-дослідної 

роботи в 2015 році 

14 Сільчук О.В.  конференція вузівська  Вузівська науково 

-практична 

конференція 

професорсько 

-викладацького 

складу 

ПДАА за підсумка-

ми 

науково-дослідної 

роботи в 2015 році 

Компетентнісний підхід до форму-

вання культури ділового спілкування 

майбутніх інженерів-дослідників аг-

рарного профілю у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін 

15 Тагільцева Я.М. к. філол. н., доцент конференція міжнародна Х Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція «Між-

культурна комуні-

кація: мова – куль-

тура – особистість» 

Colour terms in crop production dis-

course of modern English 

16 Тагільцева Я.М. к. філол. н., доцент конференція вузівська Науково-практична 

конференція профе-

сорсько-

викладацького 

складу у ПДАА за 

підсумками науко-

во-дослідної роботи 

в 2015 році 

Міжпредметна омонімія у назвах 

овочів (на матеріалі сучасної англій-

ської мови) 

Разом по кафедрі , осіб – 16 

у т. ч.  
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 участь у міжнародних конференціях 3 

 участь у всеукраїнських конференціях 6 

 участь у міжнародних семінарах 

 участь у всеукраїнських семінарах 

 
 

 17.3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу Державне, обласне Дата виступу 

1 2 3 4 5 6 

1. Шаравара Т.О. д. і. н., доцент Круглий стіл з нагоди 20-річчя Конституції України Полтавський 

просвітницько-

інформаційний 

телеканал «Мі-

сто» 

25.05.2016 

2 Сизоненко Н. М. к. філол. н., доцент Круглий стіл з нагоди 160 річниці від дня народження 

та 100-річчя від дня смерті Івана Франка 

Полтавський 

просвітницько-

інформаційний 

телеканал «Мі-

сто» 

26.05.2016 

Разом по кафедрі , осіб – 2 

 

 

 

 

 

 21.3. ДОКТОРИ НАУК 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові доктора 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Спеціальність Штатний, сумісник 
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1 2 3 4 5 

1. Шаравара Тамара Олексіївна доктор історичних наук, доцент 07.00.06 – «Історіографія, джерелоз-

навство та спеціальні історичні дис-

ципліни» 

штатний 

2.     

Разом по кафедрі , осіб – 1 

у т. ч. 

 штатних 1 

 сумісників 

 

 22.3. ЗАТВЕРДЖЕНІ ВАК, ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема дисертації Науковий керівник Спеціальність 

Дисертація 

 (кандидатська, докторська) 

дата затверджен-

ня  

дата  

захисту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сільчук Олеся Василі-

вна 

Формування культури ділового 

спілкування майбутніх інженерів-

дослідників аграрного профілю у 

процесі вивчення дисциплін гума-

нітарного циклу 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Федій Ольга Андріївна, 

Полтавський 

національний 

педагогічний  

університет імені 

В. Г. Короленка, 

завідувач кафедри по-

чаткової і дошкільної 

освіти 

13.00.04 – 

теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

 

12травня 

2016 р. 

4 березня 

2016 р.  

 

Разом по кафедрі захищені, одиниць – 1 

у т. ч.  

 затверджені  ВАК  кандидатські дисертації - 1 

 захищені кандидатські дисертації - 1 

 затверджені ВАК докторські дисертації 

 захищені докторські дисертації 
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 23.3. ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва 

Дата надання ві-

дзиву (рецензії) 

1 2 3 5 6 

Відзиви (рецензії) на автореферати  

1 Шаравара Т.О. д. і. н., доцент Автореферат дисертаційної роботи Апостола Михайла Во-

лодимировича «Академік АН УРСР А.О. Сапєгін (1883 – 

1946) – вчений, педагог та організатор аграрної науки в Ук-

раїні», представленої на здобуття наукового ступеня канди-

дата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія 

науки й техніки. 

7 вересня 2015 

2 Шаравара Т.О. д. і. н., доцент Автореферат дисертаційної роботи Чалавана Віктора Арісо-

вича  «Діяльність професора М.І. Нижнього з розвитку віт-

чизняної аграрно-економічної науки (50-ті роки ХХ ст. – 

початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – істо-

рія науки й техніки 

9 листопада 

2015 

3 Шаравара Т.О. д. і. н., доцент Автореферат дисертаційної роботи Коваленко Наталії Пет-

рівни «Сівозміни у землеробстві України: еволюція теорії, 

методології та практики другої половини ХІХ – початку ХХІ 

століть», представленої на здобуття наукового ступеня док-

тора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія 

науки й техніки.  

30 листопада 

2015 

4 Шаравара Т.О. д. і. н., доцент Автореферат дисертаційної роботи Нижник Світлани Воло-

димирівни «Академік УААН В.Ф. Пересипкін – вчений, пе-

дагог та організатор сільськогосподарської дослідної справи 

в Україні другої половини ХХ століття», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.  

30 листопада 

2015 

5 Шаравара Т.О. д. і. н., доцент Автореферат Балалаєвої Олени Юріївни «Проектування 

електронних посібників з латинської мови для вищих аграр-

них навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня 

13 червня 

2016 
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кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 «Ін-

формаційно-комунікативні технології в освіті» 

6 Сільчук О.В. викладач Автореферат Балалаєвої Олени Юріївни «Проектування 

електронних посібників з латинської мови для вищих аграр-

них навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 «Ін-

формаційно-комунікативні технології в освіті» 

13 червня 

2016 

Разом по кафедрі, одиниць – 6 

у т. ч. відзиви (рецензії)  

 на автореферати - 6 

 на монографії  

 на підручники -  

 на навчальні посібники  
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2. 3. СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ ПІБЛІКАЦІЇ, ОПУБЛІКОВАНІ В ВИДАННЯХ УКРАЇНИ (СТАТТІ, ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ) 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

№ 
Прізвище, ім’я та по ба-

тькові студента 

Спеціаль-

ність, 

курс, гру-

па 

Науковий керівник (науко-

вий ступінь, 

 вчене звання) 

Назва наукової публікації 
Назва видання 

(журналу, газети, збірника праць) 

Умовно дру-

кованих оди-

ниць 

Місце, рік та країна ви-

дання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Тези доповідей 

1 Алещенко В.В. ТВППТ, 

1 курс 

Ніколаєнко Ю.О., 

к. пед. н., доцент 

Загальні компетенції 

як складник іншомов-

ної комунікативної 

компетенції 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

2 Бабенко Л.С. облік і 

аудит, 

 2 курс 

Дедухно А.В.,  

к. філол. н. 

Професійна сфера як 

інтеграція офіційно-

ділового, наукового і 

розмовного стилів 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

3 Бойко О.С. облік і 

аудит,  

 2 курс 

Дедухно А.В.,  

к. філол. н. 

Публічний виступ. 

Уміння ставити запи-

тання. Уміти слухати. 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

4 Вибиванець А.Н. менедж-

мент,  

2 курс 

Сільчук О.В. The role of top man-

agement in helping a 

company achievement 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

5 Горобець М.В. агроно-

мія, 4 

Савнкова О.О. Wiertshaftliche 

Bedeutung des Win-

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

0,1 Полтава, 2016 
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курс terwiezens ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

6 Жовнір В.І. менедж-

мент,  

2 курс 

Ніколаєнко Ю.О., 

к. пед. н., доцент 

Nation and place brand-

ing 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

7 Коротіч О.Г., Ра-

кітіна А.І. 

ветери-

нарна 

медици-

на, ОКР 

«Магіст

р» 

 

Сільчук О.В. Bladder stone disease 

in pets. Diagnostics and 

treatment 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

8 Кулаківська В.Р. ТВППТ, 

1 курс 

Коломієць С.А. Breeds of pigs in 

Ukraine 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

9 Кухаренко Д.Г. агроно-

мія,  1 

курс 

Дедухно А.В.,  

к. філол. н. 

Проблема існування 

української мови в 

сучасному світі 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

10 Момот О.І. облік і 

аудит, 

 2 курс 

Дедухно А.В.,  

к. філол. н. 

Невербальні засоби 

спілкування 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 
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11 М’якота Я. В. агроно-

мія,  

1 курс 

Ніколаєнко Ю.О., 

к. пед. н., доцент 

Volunteering and its 

benefits 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

12 Поляков І.А. агроно-

мія,  1 

курс 

Дедухно А.В.,  

к. філол. н. 

Особливості розмов-

ного стилю Наддніп-

рянщини і Галичини: 

порівняльний аспект 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

13 Приліпко Ю.В. ветери-

нарна 

медици-

на, ОКР 

«Магіст

р» 

 

Савенкова О.О., 

 

Diagnostik und Thera-

pie von der Hypotonie 

der Vormägen bei Rin-

dern 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

14 Ротар А.В. агроно-

мія,   

1 курс 

Дедухно А.В.,  

к. філол. н. 

Українські пісні – 

4,81% радіоефіру: 

проблеми і перспек-

тиви 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

15 Салашна В.О., 

Плигач А.В. 

мене-

джмент,  

2 курс 

Тагільцева Я.М., 

к.філол.н., доцент 

Forming of English 

professional compe-

tence in future manag-

ers 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

16 Салашна В.О. ме-

недж-

мент, 2 

курс 

Тагільцева Я.М., 

к.філол.н., доцент 

The changing role of 

leaders in the historical 

context 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

0,1 Полтава, 2016 
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вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

17 Слинько Є.В.  ветери-

нарна 

медици-

на, 1 

курс 

Коломієць С.А. Languages as a barrier 

to free movement of 

persons in the European 

Union 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

18 Роздобудько Н.Н. менедж-

мент,  

2 курс 

Сахарова Л.М. Playing ball and play-

ing with the language 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

19 Таран Я. В. Фінанси 

і кредит, 

2 курс, 1 

група 

Сизоненко Н. М., к. 

філол.н., доцент 

Найтиповіші мовні 

недоліки анотацій на-

укових статей (на ма-

теріалі фахового ви-

дання «Фінанси 

України» за 2015 рік) 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

20 Телюкова М. К. ТВППТ, 

1 курс 

Сизоненко Н. М.,  

к. філол.н., доцент 

Найтиповіші мовні 

недоліки наукових 

статей 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 

21 Третякова К.В. ветери-

нарна 

медици-

на, ОКР 

«Магіст

р» 

Лифар А.А. What are pluses and mi

nuses of veterinary  

career 

Матеріали студентської на-

укової конференції факуль-

тету економіки та менедж-

менту, присвяченої Дню 

студента 

0,1 Полтава, 2015 
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22 Тріщило Ю.С.  агроно-

мія,  

1 курс 

 

Лифар А.А.  Interesting facts about 

Ukrainian agriculture 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

23 Федорченко В.В. менедж-

мент,  

2 курс 

Сахарова Л.М. Semantic barriers of 

communication 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

24 Шовкопляс А.С.  менедж-

мент,  

2 курс 

Сільчук О.В. Sales management: 

functions and im-

portance of sales man-

agement 

Матеріали студентської на-

укової конференції Полтав-

ської державної аграрної 

академії, 27-28 квітня 2016 

р., Полтава. – Т. І. : тези на-

вчально-наукового інститу-

ту економіки і бізнесу. 

0,1 Полтава, 2016 

Разом по кафедрі , осіб – 24 

у т. ч.  

 студентів, які опублікували статті 

  студентів, які опублікували тези доповідей 24 

 



 


