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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

на кафедрі здійснюється за такими напрямами: 

 

•актуалізація українських відповідників галузевих 

терміносистем на матеріалі пожежно-аварійної 

термінології; 

•застосування медіатехнологій в освітньому процесі; 

•інноваційні методи викладання української, 

англійської, німецької, французької мов для 

студентів немовних ВНЗ в умовах глобалізації 

суспільних процесів; 



        

•лінгвістика в контексті міжкультурної 

комунікації; 

•кроскультурні мовні та мовленнєві явища; 

•культурні коди літературного твору як художньо-

філософської моделі світу; 

•методика викладання української мови як 

іноземної; 

•перекладознавство; 

•формування, функціонування та розвиток 

української термінології. 



НАУКОВІ ГУРТКИ 
На кафедрі проводиться активна наукова робота із 

залученням здобувачів вищої освіти за такими напрямами: 

 

•Мовна особистість та її мовна картина світу. 

•Переклад та міжкультурна комунікація. 

•Професійна комунікативна компетенція особистості. 

•Вивчення англійської мови працівниками ДСНС. 

•Професійна комунікативна компетенція особистості. 

•Нормування й стандартизація термінологічної лексики. 

•Інноваційні методи й технології комунікації в освіті й науці 

під час вивчення мови. 



НАУКОВІ ГУРТКИ 



Учасники й учасниці наукових 

гуртків кафедри мовної  

підготовки щорічно беруть 

активну участь у Міжнародній  

науково-практичній конференції 

молодих учених 

«Проблеми та перспективи 

забезпечення цивільного 

захисту»,  яка набула 

популярності серед здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених. 



Засідання секції  «Психологічне та гуманітарне забезпечення 

оперативно-рятувальних підрозділів: переклад та лінгвокультурні 

дослідження»  квітень 2021 



НАУКОВО-
ПРАКТИЧНІ  
КОНФЕРЕНЦІЇ 

З 2006 року на кафедрі мовної  

підготовки проходить 

Міжнародна  науково-практична 

конференція 

«Мова в професійному вимірі:  

комунікативно-культурний аспект»,  

яка набула популярності у 

вітчизняній  та закордонній науковій 

спільноті. 



2021 року в конференції взяли  

участь фахівці з 47 закладів вищої  

освіти нашої держави та 6  

закордонних освітніх закладів,  

зокрема – уперше Академії  

Deutsche Welle (Німеччина),  

представники Національного  

агентства України 

з питань державної служби,  

Національної комісії зі стандартів  

державної мови. 





2013 рік 

ДВОМОВНИЙ ТЛУМАЧНИЙ  СЛОВНИК  

ПРОФЕСІЙНОЇ  ТЕРМІНОЛОГІЇ  

ПРАЦІВНИКІВ  ДСНС УКРАЇНИ 
 

ЯК РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З 2016 ПО 2021 РОКИ 

2015 рік 

«Російсько-
українсько- англійський 
словник 

аварійно-
рятувальних 

термінів» 

2021 рік 

Словник термінів 
сфери цивільного захисту 
«Glossary of Civil Protection 
Terms» 
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● Унікальність 

● Доступність 

● Зручність 

● Широка цільова  

аудиторія 

● Інтерактивність 



Словник містить реєстр українських та  

іншомовних термінів, поданих в  

алфавітному порядку, і їхній переклад  

англійською мовою в першій частині та,  

відповідно, аналогічний реєстр англійських  

термінів і їхній переклад українською  

мовою у другій частині, що має на меті  

полегшити пошук потрібних термінів та  

визначити особливості їх функціонування у  

професійному контексті 

Це сприятиме розширенню міжнародних  

зв’язків у сфері професійного спілкування  

та обміну досвідом фахівців Державної  

служби з надзвичайних ситуацій України зі  

спеціалістами-представниками інших  

країн. 



У словнику подано як міжгалузеві, так і  

вузькоспеціальні українські й  

запозичені терміни та їхні відповідники  

англійською мовою, що значно  

сприятиме засвоєнню й розумінню  

особливостей уживання цих  

термінологічних одиниць у  

професійному мовленні. 



РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

 задля проведення апробації «Лексико-семантичного дослідження професійної 

термінології працівників ДСНС України» із залученням провідних вчених 

університету 


