
Звіт про роботу наукового 

гуртка «Lingua» за 2022 р. 

НАУКОВИЙ ГУРТОК 

«LINGUA» 



КЕРІВНИКИ ГУРТКА 

    Новий склад гуртка з вересня 2022р. 



АКТИВ НАУКОВОГО ГУРТКА 

 Клименко Анастасія - студентка групи ПОмс-1-19-4.0д; 

 Савчук Діана - студентка групи ПОмс-1-19-4.0д; 

 Хіврич Вікторія - студентка групи ПОмс-1-19-4.0д; 

 Шевель Леся - студентка групи ПОмс-1-19-4.0д; 

 Третяк Анастасія - студентка групи ПОмс-1-19-4.0д; 

 Бугайцова Вероніка - студентка групи ПОмс-1-19-4.0д; 

 Шевченко Єва - студентка групи ПОмс-2-19-4.0д; 

 Ніколенко Юлія - студентка групи ПОмс-2-19-4.0д; 

 Махоніна Радіслава - студентка групи ПОмс-2-19-4.0д; 

 Плужник Аліна - студентка групи ПОмс-2-19-4.0д; 

 Морозова Катерина - студентка групи ПОмс-2-19-4.0д; 

 Ночнюк Тетяна - студентка групи ПОмс-2-19-4.0д. 



НАУКОВИЙ ГУРТОК «LINGUA» 

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА / ПИТАННЯ: поглиблене 

вивчення навчальної дисципліни іноземна мова в 

лінгвістичному та культурологічному аспекті. 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА: 

 ознайомлення студентів із тенденціями сучасного 

англомовного дискурсу; 

 дослідження відмінностей варіантів англійської мови; 

 вивчення специфіки сленгу та жаргону різних варіантів 

англійської мови; 

 організація науково-дослідної роботи студентів; 



ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА  

на 2022-2023 н.р. 

№ Тематика засідань Місяць 

1 «Смачні» ідіоми англійської мови у переносному значенні 

та способи їх відтворення українською мовою. 

Жовтень  

2 Фразеологізми з компонентом-зоонімом в англійській мові. Листопад  

3 Особливості комунікації у всесвітній мережі Інтернет. Грудень  

4 Вплив англійської мови на українську та інші мови світу 

на сучасному етапі. 

Лютий  

5 Використання та особливості вживання сленгу у шкільних 

закладах англомовних країн світу. 

Березень  

6 Особливості перекладу англійських фразових дєєслів 

українською мовою. 

Квітень  

7 Особливості вербалізації концепту «любов» в англомовних 

художніх текстах. 

Травень  

  



Діяльність наукового гуртка 

Діяльність наукового гуртка «LINGUA» спрямована на: 

 ознайомлення студентів із тенденціями сучасного 

англомовного дискурсу; 

 дослідження відмінностей варіантів англійської мови; 

 вивчення специфіки сленгу та жаргону різних варіантів 

англійської мови; 

 організація науково-дослідної роботи студентів. 



Діяльність наукового гуртка 

У першому семестрі 2022-2023 н.р. було проведено два 

засідання наукового гуртка. Тематика засідань: 

 «Смачні» ідіоми англійської мови у переносному 

значенні та способи їх відтворення українською 

мовою. 

 Фразеологізми з компонентом-зоонімом в англійській 

мові. 

 



Діяльність наукового гуртка 

 

28.10.2022 р. було проведено засідання наукового гуртка 
"Lingva" на тему " "Смачні" ідіоми англійської мови у 
переносному значенні та способи їх відтворення українською 
мовою". 

Мета: дослідити проблему перекладу лексичних одиниць, які 
змінюють свою семантику під час перекладу з мови 
оригіналу. 

Посилання на захід – https://cutt.ly/y1bcNN1 
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Діяльність наукового гуртка 

Студенти продемонстрували вміння знаходити відповідники в 
українській мові англійських стійких неподільних зворотів з 
переносним значенням і робити порівняльний аналіз цих ідіом в 
оригіналі та перекладі на прикладі літературних творів. 

 



Діяльність наукового гуртка 



Діяльність наукового гуртка 

10.11.2022 р. до Всесвітнього дня науки було проведено 

засідання наукового гуртка "Lingva" у формі наукового 

сафарі на тему "Фразеологізми з компонентом – зоонімом в 

англійській мові". 

Мета: розглянути теоретичні та практичні особливості 

фразеологізмів з компонентами – зоонімами в англійській 

мові; показати структурно – семантичну суть 

зоофразеологізмів. 

Посилання на захід – https://cutt.ly/d1bc8Vv 
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Діяльність наукового гуртка 

Студенти проаналізували семантичну класифікацію 

фразеологічних одиниць з компонентом – зоонімом та 

визначили кількісні показники типів фразеологізмів на 

основі їх структурно - семантичної класифікації.   



Анонс на грудень  

Особливості комунікації у всесвітній 

мережі Інтернет. 

                                                                     

 

 

                                                                  Далі буде….. 


