
 

 

3.3.6. Факультет іноземної філології 

 
Наукова робота кафедри сучасних мов і класичної філології  
за 2000-2001 навчальний рік 
 
Кафедральні теми: 
Тема: Підготовка франкомовних кадрів у галузі економіки, управління та менеджме-

нту в умовах ринкової економіки України (згідно з програмою TEMPUS). 
Науковий керівник: к.ф.н. Каірова Т.С. Виконавець: Сидоренко С.П. 
Етап 1. Дослідження базових теоретичних джерел (квітень 2000 – липень 2000). 
Проводилися наукові дослідження студентів. Написані реферати студентами еконо-

мічного факультету під керівництвом к.ф.н., доц. Каірової Т.С. та ст. викл. Сидоренка 
С.П. – 13 рефератів. Написані статті ст. викл. Сидоренком С.П. 

Етап 2. Переклад матеріалів кафедри “Економіка та фінанси” МФ НаУКМА на 
французьку мову та переклад французьких підручників та посібників з економіки на 
українську мову (вересень 2000 – серпень 2001).  

Ст. викл. Сидоренко С.П.: написані фрагменти навчального посібника (70%), підібра-
но лексику за темою для посібника та перекладено на французьку мову. Студентки V 
курсу кафедри “Економіка та фінанси” МФ НаУКМА Ципліцька О. та Плєшакова С. 
підтримували зв’язки з Французьким центром документації м. Одеси з метою встанов-
лення ділових контактів з французькими університетами для проходження стажування у 
Франції. 

Тема: Викладання зарубіжної мови засобами театру.  
Науковий керівник: доцент Каірова Т.С. 
Етап 2. Викладання зарубіжної мови засобами театру, удосконалення мовних нави-

чок, ускладнення театральних вистав (червень 2000 – вересень 2001).  
Протягом навчального року продовжувалась робота з молодіжним театром “Le 

Graal”: 
а) театральні ательє проводились (три ательє на тиждень) з режисером Нікіфоровим 

А.М., керівником театра к.ф.н., доц. Каіровою Т.С., викладачами вищої категорії з Фран-
ції: Ру Жорж, Ру Жозет, Пус Жак, Пус Ольга; 

б) був знятий фільм на І етап конкурсу. Журі обрало театр “Le Graal” на ІІ етап у 
м. Київ у числі 10 театральних команд; 

в) була підготовлена вистава “Les Bonnes”, яка успішно представлена на Х Всеукраїн-
ському конкурсі франкомовних театрів, який організований Посольством Франції в 
Україні у м. Києві 18 квітня 2001 р. Актриса Ползікова І. (142 гр.) як найкраща актриса 
отримала стажування Французького Уряду у м. Авіньон влітку 2001 р.; 

г) в процесі написання наукова стаття к.ф.н., доцента Каірової Т.С.; 
д) театр “Le Graal” брав участь в літературних вечорах в музикальній вітальні Музея 

образотворчого мистецтва ім. Верещагіна. 



 

 

Організовані програми: до 100-річчя Антуана де Сент-Екзюпері; присвячена 
Ш. Бодлеру; 

е) готується показ вистави “Les Bonnes” в МФ НаУКМА (червень); 
є) організовані зустрічі в Центрі Франкофонії з акторами, співаками та журналістами 

з Франції: Марком Венсаном, Франком Сільвестром, Панкрезі, вистава “Les Gros Chag-
rins” за участю директора Французького культурного центру в Україні пана Бенуа Вітс; 

ж) результати роботи за цим напрямком знайшли відображення у пресі: “Південна 
правда” від 5 травня 2001р.; 

з) матеріали досліджень використовуються на заняттях з французької мови в МФ 
НаУКМА; 

Тема: Нові технології викладання німецької мови як іноземної 
Науковий керівник: в.о. доцента Вакуленко Т.І. 
Етап 1. Аналіз викладання німецької мови на факультетах іноземної філології, апро-

бація технологій викладання (вересень 2000 – серпень 2001 р.).  
 
Крім того, викладачами кафедри виконується така наукова робота: 
• К.філол.н., доцент Каірова Т.С. працює над докторською дисертацією; у січні взяла 

участь у роботі наукової конференції НаУКМА, м. Київ; написана стаття, яка подана у 
видавництво НаУКМА; написана доповідь до наукової конференції у МФ НаУКМА. 

• К.філол.н., доцент Савенко Р.П. розробляє лексико-граматичні вправи та складає тер-
мінологічний словник.  

• К.пед.н., в.о. доцента Крутоголова О.В. укладає словник для слухачів підготовчого 
відділення; рецензує дисертації авторефератів, наукових статей, тематичних планів. 

• Викл.-асистент Габараєва О.В.. готує до друку підручник з австрійської літератури; 
бере участь у семінарах з австрійської літератури при підтримці Австрійського посоль-
ства у Києві; збирає та опрацьовує літературу до підручника (січень 2001 р., 
м. Гетинген, Німеччина); збирає та опрацьовує літературу до дисертації (січень 2001р., 
м. Гетинген, Німеччина). 

• Викл.-асист. Лебединцева Н.М. працює над кандидатською дисертацією за планом 
аспіранта. 

 
Завідувач кафедри сучасних мов і класичної філології,  
к.філол.н., доцент  Т.С. Каірова  
 
Науково-дослідницька робота кафедри англійської філології  
за 2000-2001 навчальний рік 
 
Науково-дослідницька робота виконується згідно з планом роботи кафедри та науко-

вої роботи в Миколаївській філії НаУКМА. Викладачами кафедри розробляються такі 
науково-дослідницькі тематики: 

• Проблеми національної самоідентифікації в іспанській літературі першої третини XX 



 

 

сторіччя. 
• Своєрідність художнього експерименту в творчості Дж. Барта. 
• Модифікації історико-біографічного жанру в творчості Пітера Акройда. 
• Актуальні питання жіночої літератури у США. 
• Вивчення інтонації ділового англійського мовлення. 
 
За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано 3 статті з питань 

літератури та 2 статті з питань лінгвістики. 
Протягом року викладачі кафедри взяли участь у роботі міжнародних, республікансь-

ких та регіональних конференцій, у тому числі: VII Щорічна наукова конференція в рам-
ках Днів науки НаУКМА (всі викладачі); конференції “400 років від дня народження 
Кальдерона”, “100 років від дня народження В. Підмогильного”, Дніпропетровськ, бере-
зень 2001 (Пронкевич О.В.); конференції з презентацією доповідей “2d IATEFL South 
Ukraine Conference”, Dec. 2000 (Teaching English as a Foreign Language), Peace Corp in 
Ukraine Conference, May, 2001 (Животовська Т.Г.); “TESОL Ukraine”, Київ, 2001, 
“Міжнародне співробітництво та університетська освіта”, вересень 2000 (Уткіна Г.М.); 
V  історико-культорологічні читання, Миколаїв, 2001 (Даниленко І.І.); “Могилянські 
читання”, Київ, 2001 (Оповідання початку та кінця за Джоном Бартом); “Missouri Valley 
History Conference”, Omaha, 2001, “Women’s Studies Conference on the New Doctoral Prog-
ram”, Warrenton, Virginia, March, 2001 (Запорожець Г.В.). 

 
 
Завідувач кафедри англійської філології    Т.Г. Животовська  

 

 

 


