
У відповідності з напрямами діяльності у 2019 р. членами Лабораторії 

здійснювалися дослідження у межах 8 індивідуальних тематик, що дало 

можливість отримати наступні результати: уперше в сучасній лінгвістиці 

здійснено вивчення критеріїв диференціації суміжних лінгвістичних понять 

політичного дискурсу: мовний та мовленнєвий портрети політика‚ послідовні 

етапи становлення політичної лінгвістики як пріоритетної галузі прикладної 

лінгвістики; уточнено специфіку семантичної деривації в сучасній 

політичній термінології, термінологізації, звуження, розширення значення у 

формуванні термінів політології в англійській мові; подальшого розвитку 

набула характеристика співвідношення норми та мовного вжитку як сучасної 

німецьковної реальності; гендерні аспекти німецькомовного вжитку; 

особливості дігітальної комунікації в сучасному німецькомовному медіа 

просторі. 

Результати дослідження індивідуальних тем були оприлюднені на 8 

міжнародних конференціях за межами України, 15 міжнародних 

конференціях у межах України, 10 всеукраїнських конференціях та 

відображені в 19 наукових публікаціях (з них 6 – у зарубіжних виданнях, 13 – 

тези доповідей конференцій).  

У 2019 р. Лабораторія брала участь в організації та проведенні 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст» (18-19 квітня 2019 р.) та Всеукраїнської 

студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні філологічні 

дослідження: традиції та інновації» (28 березня 2019 р.). 

Керівник Лабораторії Білецька І.О. пройшла науково-педагогічне 

стажування в Університеті економіки (Стальова Воля, Республіка Польща) 

(не звітувала за 2018 р.). Тема стажування «Сучасний процес реформування 

філологічної освіти в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Філологічні науки» 

(5 кредитів, 180 год.). 

У звітному році проведено 4 засідання Лабораторії: «Тематичне 

розмаїття екзотизмів та їхня роль у знайомстві з українською культурою» 

(протокол № 1 від 28 лютого 2019 р.); «Звіт керівників проблемних груп» 

(протокол № 2 від 15 травня 2019 р.); «Сучасний іншомовний путівник як 

засіб трансляції іншомовної культури» (протокол № 3 від 18 червня 2019 р.); 

«Структурні та жанрові особливості сучасних англомовних путівників» 

(протокол № 4 від 24 жовтня 2019 р.).  

На базі Лабораторії підготовлено 4 студентів до участі у І етапі 

студентських наукових  робіт. Наукова робота «Екзотизми та урбаноніми в 

англомовному описі української культури (на матеріалі туристичних 

путівників серії «Awesome»)» магістранта 1 курсу факультету іноземних мов  

Гурського І.Ю. (керівник – доц. Вінг Т.О.) виборола ІІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Романо-

германські мови та літератури (з методикою їх викладання)», що проходив на 

базі  Київського лінгвістичного університету. Підготовлено  2 студентів до 

участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Англійської мови 

та літератури» (проф. Білецька І.О., доц. Паладьєва А.Ф.). 



 


