
Хмельницький національний університет 

Звіт про проведену роботу 

зі студентами за другий семестр 2020-2021 н.р. 

Куратор – д-р.пед.н., доц. Рогульська Оксана Олександрівна 

Група – СОА-18-1 

Курс – 3 

Факультет міжнародних відносин 

1. Участь у виховній роботі: 

1.1. Проведено години куратора (щотижня) на платформі ZOOM. 

1.2. Підготовка і організація культурно-масових заходів: 

1. Залучення студентів до участі у поетичному марафоні до 150-річчя 

від дня народження Лесі Українки 

https://www.khnu.km.ua/angl/page.aspx?r=2&p=20210225  

2. Залучення студентів до привітання викладачів кафедри з 8 березня 

(створення відеокліпу) https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210305  

1.3. Відвідування онлайн заходів: 

1. Виховний захід до Дня Європи для студентів 1-4 курсів 

спеціальностей 014 Середня освіта (освітня програма «Англійська мова і 

література») та 035 Філологія (освітня програма «Філологія. Прикладна 

лінгвістика») https://www.khnu.km.ua/angl/page.aspx?r=2&p=20000202  

2. Інтерактивне заняття на тему «Демократичне суспільство та його 

цінності» https://www.khnu.km.ua/angl/page.aspx?r=2&p=20210322  

3. Захід до Дня Героїв Небесної Cотнi 

https://www.khnu.km.ua/angl/page.aspx?r=2&p=20210216  

4. Вебінар з теми «Курсова робота – без академічного плагіату», 

організований за підтримки Національного агентства із забезпечення якості 

вищої світи https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210419  
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5. Майстер-класи «Література. Культура. Переклад», організований 

Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210320  

6. Онлайн-заняття зі стейкхолдером Німеччина очима нашої 

випускниці https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20201225  

7. Від комунікації до успіху: майстер-клас від стейкхолдера 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20201217  

8. Онлайн майстерклас від директора мовної школи English TOP Studio 

Віктора Снігурова на тему «Граматика англійської мови: особливості 

вживання часових форм» https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20201210  

9. Zoom майстер-клас на тему «Міжнародний іспит TKT як шлях до 

професійного успіху» за участі директорки та засновниці мовної студії А+, 

сертифікованого тренера (IELT, FCE, CELTA, TKT) 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20201029  

1.4. Проведено інструктаж з техніки безпеки перед літніми 

канікулами (09.06.2021). 

2. Участь у навчальному процесі:  

2.1. Проаналізовано контроль успішності студентів (протягом 

семестру). 

2.2. Проаналізовано відвідуваність студентами лекційних та 

практичних занять (протягом семестру). 

2.3. Залучення студентів до наукової роботи: 

1. Участь студентів в університетській студентській конференцій 

(травень 2021). Теми доповідей: 

Образ сильної і незалежної жінки в дилогії Жорж Санд «Консуело», 

«Графиня Рудольштадт» Герасимчук Анна СОА-18-1 

Проблеми духовності і моралі у романі Н. Готорна «Червона літера». 

Машталер Валентина СОА-18-1 

Створення романтичного автопортрета у збірці Адама Міцкевича 

«Кримські сонети». Петрук Таїса СОА-18-1 
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2. Участь студентів у ІІ Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної 

комунікації» (м. Тернопіль,15 квітня 2021 р.). (Герасимчук А., Крівова А., 

Бугайчук К.) 

3. Участь студентів у IX Міжнародній студентській інтернет 

конференції «Language in Interdisciplinary Context of Life-Long Education» ( 

Kamianets-Podilskyi, April 1 – April 7, 2021). (Герасимчук А, Крівова А.) 

4. Участь студентів у міжнародній науково-практичній конференції 

«Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 29–30 

січ. 2021 р). (Рурич Д., Герасимчук А.) 

2.4. Залучення студентів до науково-дослідної діяльності (протягом 

семестру). Публікації: 

1. Рурич Д.  Проблематика новели Франца Кафки «Перевтілення» / 

О. Рогульська, Д. Рурич // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори 

розвитку : міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29–30 січ. 2021 р. – Одеса : 

Південноукр. орг. «Центр філологічних досліджень», 2021. – Ч. 1. – С. 78-82. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9963  

2. Герасимчук А. Образ ліричного героя у поемі Дж. Барона 

«Паломництво Чайльд-Гарольда» / О. Рогульська, А. Герасимчук // 

Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : міжнар. наук.-

практ. конф., м. Одеса, 29–30 січ. 2021 р. – Одеса : Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних досліджень», 2021. – Ч. 1. – С. 70-73. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9961  

3. Бугайчук К. Ю. Проблема морального вибору у трагедії Й. В. Гете 

«Фауст» / О. О. Рогульська, К. Ю. Бугайчук // Мова, освіта, наука в контексті 

міжкультурної комунікації: матеріали ІІ Всеукраїнської  студентської  

науково-практичної  конференції  (м. Тернопіль,15 квітня 2021 р.) / За ред. 

Задорожної І. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2021. – С. 28-31. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10270 
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4. Герасимчук А. «Тема національно-визвольного руху у поемі 

Дж. Г. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда»» / О. Рогульська, А. 

Герасимчук // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: 

матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

(м. Тернопіль,15 квітня 2021 р.) / За ред. Задорожної І. П. – Тернопіль: 

ТНПУ, 2021. – С. 52-54. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10269 

5. Крівова А. Соціальна проблематика роману Марка Твена «Пригоди 

Гекльберрі Фінна» / О. Рогульська, А. Крівова // Мова, освіта, наука в 

контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль,15 квітня 2021 

р.) / За ред. Задорожної І. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2021. – С. 89-91. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10271 

6. Герасимчук А., Рогульська О. Гейміфікація у навчанні англійської 

мови. URL: 

http://englishcontext.kpnu.edu.ua/index.php/2021/03/30/%d0%b3%d0%b5%d0%b

9%d0%bc%d1%96%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f

-%d1%83-

%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%96-

%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba

%d0%be%d1%97/ http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10190  

7. Крівова А., Рогульська О. Засоби вираження категорії відмінка 

іменника на матеріалі твору Конан Дойля «Собака Баскервілів». URL: 

http://englishcontext.kpnu.edu.ua/index.php/2021/03/29/%d0%b7%d0%b0%d1%8

1%d0%be%d0%b1%d0%b8-

%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-

%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%b0/ 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10191  
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2.3. Підведено підсумки навчального процесу у 2020-2021 н. р. 

(2 семестр) та обговорено план роботи на наступний навчальний рік 

(09.06.2021). 

 


