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1. Участь у виховній роботі: 

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

1.2. Проведено низку виховних бесід «Здорова молодь - здорова нація» 

(11.10.2021), «Коронавірус: як захистити себе» (15.11.2021), «Формування 

культури мовлення студентів» (06.12.2021) на платформі ZOOM.  

1.3. До свята “Halloween” (25.10.2021) було проведено позааудиторний 

захід зі студентами на платформі ZOOM. 

1.4. Студенти відвідали просвітницький онлайн-захід «Альфред Нобель 

– меценат світової науки» та ознайомилися з історією заснування премії, 

особливостями церемонії нагородження, номінантами від України. 

Підготувала та провела захід завідувачка сектору читальних залів відділу 

обслуговування Лілія Салюк (13.12.2021). 

1.5 Залучення студентів до створення відеопривітань з нагоди Дня 

вчителя, Нового року, ювілею кафедри іншомовної освіти та міжкультурної 

комунікації. 

1.6. Проведено бесіду щодо запобігання корупції в університеті 

(4.10.2021 р.). 

1.7. Проведено інструктаж з техніки безпеки перед зимовими 

канікулами (24.12.2021). 

 

 

 



2. Участь у навчальному процесі: 

2.1. Проаналізовано контроль успішності студентів (протягом 

семестру). 

2.2. Залучення студентів до наукової роботи (написання наукових 

публікацій, участь у студентських наукових конференціях, семінарах; участь 

у науковому гуртку кафедри «Крос-культурні діалоги»). 

Участь студентів у конференціях 

1. Студент – Бородай Л. Науковий керівник – Рогульська О. О. 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: 

європейські практики та національні перспективи» (Одеса, 22–23 жовтня 

2021 р.). Тема доповіді: «Природа як основа для розвитку моральних якостей 

та розумових здібностей людини (на матеріалі роману Д. Дефо «Робінзон 

Крузо»)». 

2. Студент – Бугайчук К. Ю. Науковий керівник – Рогульська О. 

О. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова, 

освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації» (Тернопіль, 15 квітня 

2021 р.). Тема доповіді: «Проблема морального вибору у трагедії Й. В. Гете 

«Фауст». 

3. Студент – Герасимчук А. Науковий керівник – Рогульська О. 

О. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова, 

освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації» (Тернопіль, 15 квітня 

2021 р.). Тема доповіді: «Тема національно-визвольного руху у поемі Дж. Г. 

Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда». 

4. Студент – Крівова А. Науковий керівник – Рогульська О. О. ІІ 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова, освіта, 

наука в контексті міжкультурної комунікації» (Тернопіль, 15 квітня 2021 р.). 

Тема доповіді: «Соціальна проблематика роману Марка Твена «Пригоди 

Гекльберрі Фінна». 

5. Студент – Герасимчук А. Науковий керівник – Рогульська О. 

О. The Ninth Student International Internet Conference “Language in 

Interdisciplinary Context of Life-Long Education” (Kamianets-Podilskyi, April 1 – 

April 7, 2021). Тема доповіді: «Гейміфікація у навчанні англійської мови». 

6. Студент – Крівова А. Науковий керівник – Рогульська О. О. 

The Ninth Student International Internet Conference “Language in 

Interdisciplinary Context of Life-Long Education” (Kamianets-Podilskyi, April 1 – 

April 7, 2021). Тема доповіді: «Засоби вираження категорії відмінка іменника 

на матеріалі твору Конан Дойля «Собака Баскервілів».  



7. Студент – Рурич Д. Науковий керівник – Рогульська О. О. 

Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку». (Одеса, 29–30 січня 2021 р.). Тема доповіді: 

«Проблематика новели Франца Кафки «Перевтілення»».  

8. Студент – Герасимчук А. Науковий керівник – Рогульська О. 

О. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку». (Одеса, 29–30 січня 2021 р.). Тема доповіді: 

«Образ ліричного героя у поемі Дж. Барона «Паломництво Чайльд-

Гарольда»». 

9. Студент – Крівова А. О. Науковий керівник – Рогульська О. О. 

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих 

вчених «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації» 

(Вінниця, 23-24 листопада 2021 р.). Тема доповіді: «Використання інтернет-

ресурсів у формуванні іншомовної лексичної компетентності». 
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2.3. Проаналізовано відвідуваність студентами лекційних та 

практичних занять (протягом семестру). 

2.4. Проведено анонімне анкетування зі студентами групи щодо 

академічної доброчесності та оцінювання якості викладання навчальних 

дисциплін поточного навчального року (грудень 2021 р.). 

2.5. Підведено підсумки навчального процесу у 2021-2022 н. р. та 

обговорено план роботи на наступний семестр (грудень 2021). 
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