Монографії:
1. Сірант А.М. Концепти ГРІХ та СПОКУТА в українській прозі другої
половини ХХ століття: ментальний аспект. - Кам’янець-Подільський :
ТОВ "Друкарня "Рута", 2016. – 192 с.
2. Волковинська І.В. Емфатичність епітетних структур у поетичному
тексті (на матеріалі поезій М. Волошина і В. Свідзінського). —
Кам’янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2016. — 204 с.
Навчально-методичні посібники:
1. Марчук Л.М. Українська мова за професійним спрямуванням.
Практичні заняття. Самостійна робота: навчальний посібник. - К.:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 244с.
2. Шеремета Н.П. Українська мова за професійним спрямуванням /
Н.П.Шеремета : навчальний посібник. - Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2016. – 152с.
3. Громик Л.І. Практикум з «Репортерської праці». - Кам’янецьПодільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – 154 с.
- На факультеті були проведені конференції, семінари та круглі столи:
Кафедрою української мови проведено:
1) ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Вербальні культурні
коди сучасної української мови» (09.11. 2016 р.);
2) Круглий стіл до 110-річчя від дня народження Івана Багряного «Я
визначив собі шлях українського письменника» (03.10.2016 р.).
Кафедрою історії української літератури та компаративістики проведено:
1) І Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Інноваційні
методологічні стратегії вітчизняного літературознавства» (18-19
лютого 2016 року);
2) І всеукраїнська науково-практична конференція «Поділлєзнавчі
фольклористичні читання», присвячені фольклористу Танасію
Колотилу та з нагоди 20-річчя діяльності навчально-наукової
лабораторії етнології» (18-19 жовтня 2016 року);
3) Науково-методичний семінар «Вивчення біографії письменника у
загальноосвітній школі» (23 жовтня 2016 р.);
4) Науково-методичний семінар «Сприймання літературних творів на тлі
подій і явищ епохи: невідома спадщина Остапа Вишні та В. Сосюри»
(19 лютого 2016 р.);
5) Науковий семінар «Творчість П. Поповича-Гученського в контексті
літературного бароко» (19 лютого 2016 р.).
- Досягнення викладачів у наукових конкурсах.
Проф. Марчук Л.М.: 3 місце в ХІ обласному конкурсі науководослідних робіт в номінації «Гуманітарні НДР».
Проф. Попович А.С.: ХІ конкурс науково-дослідних робіт
Хмельницької обласної ради. ІІІ премія в номінації «Гуманітарні НДР» за
наукову роботу «Українська мова в засобах масової комунікації».
Доц. Атаманчук В.П.

Diploma “Sophist” #DS-016\0044 in the Branch “Educational Sciences” in
the Framework of the Open European-Asian Research Analytics Championship
Held in 2016 in London (UK) in II Stage of the Champiomship, May 12-May17,
2016
Diploma “Sophist” in the Branch “Educational Sciences” in the Framework
of the Open European-Asian Research Analytics Championship Held in 2016 in
London (UK) in III Stage of the Champiomship, October, 5-11, 2016
Diploma “Sophist” #DS-016\0043 in the Branch “Educational Sciences” in
the Framework of the National Analytics Championship Held in 2016 in London
(UK) in II Stage of the Championship, May 12-May17, 2016
Bronze Diploma #DA-016\0026 Following the Results of the Open
European-Asian Research Analytics Championship Held in 2016 in London (UK)
in the Educational Sciences “Innovative Pricesses in Education” (02/06/2016)
Open European-Asian Research Analytics Championship Absolute
Championship Educational Sciences Bronze Decoration, III Stage (05-11/10/2016,
London) of the CXXXI International Research and Practice Conference and III
stage of the Championship in Psychology and Educational sciences.
- Укладання угод про співпрацю:
- угода про співпрацю між кафедрою української мови, лабораторією
з діалектологічних досліджень кафедри української мови Кам’янецьПодільського національного педагогічного університету імені І.
Огієнка і кафедрою української мови та методики її викладання,
Східноподільським лінгвокраєзнавчим науково-координаційним
центром кафедри української мови та методики її викладання
Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини.
- проф. Марчук Л.М. є членом топонімічної комісії при
міськдержадміністрації, де бере участь у інформаційній роботі та
засіданнях депутатського клубу щодо складання реєстру назв
вулиць міста, які пропонуються до перейменування.
- Підписання угоди про міжнародну наукову співпрацю з польським
науковим виданням «The Peculiarity of Man» на період 2016–2019 рр.
Волковинський О.С. – член наукової ради видання.
- Досягнення студентів у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах:
Студенти факультету підготували низку публікацій до вузівського Збірника
наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
2016. – Вип. 10. – 224 с. Збірник виданий друком за результатами участі
студентів у НДР у 2016 році.

Перелік виданих збірників наукових праць
української філології та журналістики у 2016 році.

на

факультеті

- Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія
філологічна.
–
Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХІІІ. (35 др.
арк.).
- Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 41. – Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2016. (24,18 др.арк.).
- Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 42. – Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2016. – 276 с. (32,09 др.арк.).
- Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Філологічні науки / [редкол.: Б. О. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. –
Кам’янець-Подільський
:
Кам’янець-Подільський
національний
університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 9. – 152 с.

