
  

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ 

ФІЛОЛОГІЇ 

 

Харківський національний  

педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

Студентська наукова діяльність 2020-2021 



• наукові дослідження в галузі іноземної філології і методики навчання 
іноземних мов  

• наукові публікації 

• студентські наукові конференції, круглі столи, семінари 

• олімпіади 

• конкурси студентських наукових робіт 

• стажування за кордоном 

 

Напрями студентської наукової роботи на факультеті  



Наукові гуртки на факультеті 

• «Лінгвістичні дослідження» 

• «Науковий місток» 

• «Романісти»  

• «Сучасні аспекти дослідження іноземних мов у дидактичних цілях» 



Студентські збірники 

 
• збірник наукових статей «Актуальні 

проблеми іноземної філології і 
лінгводидактики» 

 

• збірник тез наукових доповідей 
магістрантів «Наукові розвідки 
студентів факультету іноземної 

філології Харківського 
національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди»  

 



Студентські  науково- 

практичні конференції 

 

 «Сучасні аспекти дослідження і 

навчання іноземних мов» 

(21.05.2020) 

 



Студентські  науково-практичні конференції 

 
 

«Лінгвістичні, 

літературознавчі та 

країнознавчі пошуки 

молодих дослідників» 



Студентські  науково-практичні конференції 

• «Лінгвістичні, літературознавчі та країнознавчі пошуки молодих 

дослідників» 

 



«Студентська науково-

практична конференція, 

присвячена Міжнародному 

дню студента» 

 

 

Студентські  науково- 

практичні конференції 
 



Міжнародні наукові конференції 

 

Близько 40 студентів 

факультету, які вивчають східні 

мови, взяли участь у I 

Міжнародній науково-

методичній конференції 

«Сходознавство. Актуальність 

та перспективи» (20.03.2020) 



Конкурси факультету 

 • Конкурс промов китайською,  

японською та іншими мовами 

 



Конкурси факультету  

• Конкурс перекладу віршів сучаcних турецьких поетів українською 

мовою 

1 місце - Усатенко Ярославна  

2 місце - Гаврикова Валерія  

3 місце - Приходченко Дарина 



Конкурси факультету 

Конкурс декламації 



Всеукраїнські конкурси 

 
 

• Ільченко Анастасія – 3 місце у Всеукраїнському відбірковому турі 19-го 

Всесвітнього конкурсу «Міст китайської мови 2020» серед студентів, 

25.06.2020, Інститут Конфуція ХНУ імені В.Н. Каразіна   



• Ажніна Лілія – 2 місце в перекладі художньої прози, Твердохліб Анна 

– 2  місце в перекладі поетичних творів, Котляр Дарина – 3 місце в 

перекладі поетичних творів у І Всеукраїнському студентському конкурсі 

перекладів китайської художньої прози, листопад 2020 р.  

Всеукраїнські конкурси 

 



• 16 грудня 2020 року Надзвичайний та 

Повноважний Посол Китайської Народної 

Республіки в Україні пан Фань Сяньжун провів 

щорічну церемонію нагородження переможців 

«Премії Посла КНР» 2020 року.  

Премії Посла КНР  

 

• Премію для викладачів за внесок у сфері викладання 

китайської мови в Україні отримали професор 

Калашник Л.С. та викладач  Науменко С.С.  

• Премію «Найкращому студенту, що вивчає китайську мову в 

Україні» отримав магістрант І курсу Хижа Іван. 

 



• 27-28 лютого 2021 р. – перший тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із іноземних мов  

Аліна Коляда - 1  місце 

Спеціальність “Східні мови (китайська)” 

Тема конкурсної роботи 

«Лексичні особливості пекінського діалекту в п’єсі Лао Ше «Чайна»» 

 

Конкурс студентських наукових 

робіт 2021 

 

. 



Стажування  

за кордоном  

• На факультеті діють програми міжнародного обміну, що 

уможливлює реалізацію програми академічної мобільності студентів, 

що є запорукою інтеграційного процесу у сфері науки і освіти.  



Дякуємо за увагу! 


