Список публікацій кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки за результатами наукової роботи за 2019 рік

№

1

Прізвище, ім’я та
по батькові

Ковальчук Г.В

Найменування опублікованої
наукової роботи (мовою видання)

Творчі обрії Наталі Кузякіноїдослідника української
літератури ХХ століття

Видавництво (або
назва видання), рік
видання, номер тому,
номери першої та
останньої сторінок
роботи, посилання на
електронний варіант

Монографії
Одеса: Екологія,
2019
(у друку)

Обсяг
умовних
друк. арк.,
кафедри/
всього

Прізвище
співавтора

10,95

-

Посилання на
електронну базу даних
Scopus, Web of science,
Copernicus, Google
Scholar

Публіка
ції,
включе
ні до
репози
та-рію
університету
(+ / -)

-

Монографії опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу
Розділи монографій опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу

-

Монографії опубліковані мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу
Підручники

1

Богач О.В.

1

Ковальська Н. А.

2

Ковальчук Г.В.,
Купрата Н.Я..

«Психологія ділового
спілкування», частина 2
Конспект лекцій з дисципліни
«Економічна психологія» для
магістрів усіх форм навчання
спеціальностей «Банківська
справа» та «Економіка
підприємства». Частина ІІІ
Практичні завдання з
дисципліни «Іноземна мова
(українська)» для іноземних

Навчальні посібники
ОНЕУ, 2019. – 156
с. (електронний
варіант)
Брошури

3,2

Кіршо С.М.

-

-

Одеса: ОНЕУ,
ротапринт, 2019. –
44 с.

1,7

Спиридонова Л. К.

-

-

Одеса: ОНЕУ,
ротапринт, 2019 р. –
49 с.

1,4

-

-

-

Підпис
інспекто
ра НМВ,*
НДЧ

3

Кіршо С.М.,
Висоцька З.І.,
Ковальська Н.А..

студентів ІІ курсу денної
форми навчання всіх
спеціальностей.
Конспект лекцій з дисципліни
«Основи академічного
Одеса: ОНЕУ,
письма» для студентів І курсу
ротапринт, 2019. –
1,2
всіх форм навчання всіх
31 с.
спеціальностей. Частина ІІ
Наукові статті у міжнародних періодичних виданнях
– у країнах дальнього зарубіжжя

-

-

-

http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Ukrm_2019_2_11

-

– у Scopus, Web of science

1

Висоцька З.І

Наукові статті у загальнодержавних періодичних виданнях
Текстові структури –
Українська мова. – Київ:
вербалізатори логічності (на
Інститут української
0,7
Богач О. В.
прикладі економічних праць
мови, 2019. – №2 (70). –
Івана Франка)
С. 106-115.
Наукові статті у збірниках наукових праць ОНЕУ
Наукові статті в інших фахових виданнях та збірниках наукових праць

1

Акімова Л.Н.

Структурні компоненти
психологічної зрілості
особистості.

2

Акімова Л.Н.

Самоідентичність молодих
жінок як складова їх
суб’єктності.

Богач О.В.
.

Психологічні передумови
порушення академічної доброчесності у студентській
спільноті

3

Актуальні проблеми
психології: Збірник
наукових праць Інституту
психології імені Г.С.
Костюка НАПН України.
Том XIV: Методологія і
теорія психології. –
Випуск 2. Київ-Ніжин.
Видавець «ПП Лисенко
М.М.» 2019. – С. 16-24.
Теоретичні і прикладні
проблеми психології. –
2019. – 2(49) 2019. –
С. 6-18.
Психологія: реальність і
перспективи: збірник
наукових праць
Рівненського державного

0,74

-

-

0,92

-

-

0,82

Кіршо С.М.

-

-

гуманітарного
університету. Вип. 12 /
упоряд.: Р. В. Павелків,
Н. В. Корчакова; ред. кол.
: Р. В. Павелків, Н. В.
Корчакова, В. І.
Безлюдна. – Рівне : РДГУ,
2019. – С. 26 – 32.

4

5

Гейна О. В.

Дидактичний апарат
навчального посібника з
наукового стилю мовлення
для іноземних студентів
немовних спеціальностей

Мова: науковотеоретичний часопис з
мовознавства. – Одеса:
Астропринт, 2019. –
№ 31. – С. 65-69.

0,56

-

https://scholar.google.co
m.ua/citations?user=Xm
rVImEAAAAJ&hl=uk#
d=gs_md_citad&u=%2Fcitations%3F
view_op%3Dview_citati
on%26hl%3Duk%26use
r%3DXmrVImEAAAAJ
%26citation_for_view%
3DXmrVImEAAAAJ%
3AmB3voiENLucC%26
tzom%3D-180

Кіршо С.М.

Сприяння соціальнопсихологічній адаптації
іноземних студентів під час
навчання і Україні

Міжнаціональна
комунікація- полілог
культур (актуальні
питання навчання
іноземців): зб. наук.
праць. Одеса: ОНУ, 2019.

0, 47

-

http://liber.onu.edu.ua/p
df/polilog_kult.pdf -

+

-

6

7

1

Ковальська Н.А.

Купрата Н.Я.

Акімова Л.Н.

Експресивність як вираження
суб’єктивного чинника в
тексті

Мова: науковотеоретичний часопис з
мовознавства. – Одеса:
Астропринт, 2019. –
№ 31. – С.11-15.

0,58

Розвиток усного мовлення на
уроках української мови як
іноземної

Мова: науковотеоретичний часопис з
мовознавства. – Одеса:
Астропринт, 2019. - - №
31.- С.75-79

Вікові особливості сепарації
дочки від матері.

Тези науково-методичних конференцій
Особистість у кризових
умовах та критичних
ситуаціях життя :
0,15
Матеріали V
Міжнародної науковопрактичної конференції

0.5

-

https://scholar.google.co
m.ua/citations?hl=ru&us
er=LU2YsmoAAAAJ&
view_op=list_works&so
rtby=pubdate#d=gs_md
_citad&u=%2Fcitations%3F
view_op%3Dview_citati
on%26hl%3Dru%26use
r%3DLU2YsmoAAAAJ
%26sortby%3Dpubdate
%26citation_for_view%
3DLU2YsmoAAAAJ%
3AURolC5Kub84C%26
tzom%3D-120

-

https://scholar.google.co
m.ua/citations?hl=ru&us
er=LU2YsmoAAAAJ&
view_op=list_works&so
rtby=pubdate#d=gs_md
_citad&u=%2Fcitations%3F
view_op%3Dview_citati
on%26hl%3Dru%26use
r%3DLU2YsmoAAAAJ
%26sortby%3Dpubdate
%26citation_for_view%
3DLU2YsmoAAAAJ%
3AURolC5Kub84C%26
tzom%3D-120

-

-

+

-

2

3

4

5

Акімова Л.Н.

Суб’єктивний економічний
добробут в період гібридної
війни.

Акімова Л.Н.

Використання техніки
«Текстової методики» при
моніторингу особливостей
переживання фрустрації.

Богач О.В.

Психологічні компоненти
індивідуальн-ого стилю
професійно-педагогічного
спілку-вання викладача

Висоцька З. І.

Телеконфе-ренція як
ефективний засіб
використання
телекомунікаційних
технологій

(28 лютого – 1 березня). –
Суми, 2019. – С. 123-126.
Військова психологія у
вимірах війни і миру:
проблеми, досвід,
перспективи: Матеріали
IV Міжнародної науковопрактичної конференції
(05-06 квітня, 2019 р.). –
Київ, 2019. – С. 24-28 с.
Виклики та парадокси
соціальної взаємодії в
постмодерновому світі:
лінгвістичний та
психологічний аспекти:
Матеріали I Міжнародної
науково-практичної
конференції 11-12 квітня,
2019 р.). – Луцьк, 2019. –
С. 156-160.
Забезпчення якоті вищої
освіти: проблеми та
перспективи розвитку.
Матеріали науковометодичної конфереції. –
Одеса: ОНЕУ, 2019. –
С.261-264.
Забезпечення якості
вищої освіти: проблеми
та перспективи розвитку:
матеріали науковометодичної
конференції.– Одеса,
ОНЕУ: ротапринт, 2019 р:
ОНЕУ– С. 212-213.

0,2

-

-

0,2

-

-

-

https://drive.google.com
/file/d/0BCFYbWbuyLCd0pRZ3
FsSjJLdmF0NkJncEpD
OXdZRngwaWtv/view-

-

-

https://drive.google.com
/file/d/0BCFYbWbuyLCd0pRZ3
FsSjJLdmF0NkJncEpD
OXdZRngwaWtv/view

-

0,15

0,1

6

7

8

9

Гейна О. В.

Кіршо С.М

Ковальська Н.А.

Ковальчук Г.В.

Інфомаційно-комунікативні
технології як ефективний
спосіб вдосконалення мовної
компетентності іноземних
студентів

Розвиток креативності
майбутніх менеджерів

Роль академічної мобільності
у підвищенні якості вищої
освіти

Забезпечення якості
вищої освіти: проблеми
та перспективи розвитку:
матеріали науковометодичної конференції.
– Одеса, ОНЕУ:
ротапринт, 2019 р.– С.
208-210
Забезпечення якості
вищої освіти: проблеми
та перспективи розвитку.
Матеріали науковометодичної конференції.
– Одеса: ОНЕУ, 2019, С.
304-305
Забезпечення якості
вищої освіти: проблеми
та перспективи розвитку:
матеріали ІІ Міжнародної
науково-методичної
конференції. – Одеса:
ОНЕУ, 2019. – С. 115-116

0,1

-

0, 1

0,09
-

Забезпечення якості
вищої освіти: проблеми
Формування культуромовної
та перспективи
особистості майбутньго
розвитку: матеріали
0,1
фахівця- екеномста в
науково-методичної
нефілологічному вищі
конференції.– Одеса,
ОНЕУ:ротапринт, 2019 р,
- С. 25-26
Наукові статті та виступи у газетах, журналах, на телебаченні та інші

https://drive.google.com
/file/d/0BCFYbWbuyL
Cd0pRZ3FsSjJLdmF0N
kJncEpDOXdZRngwa
Wtv/view

+

https://drive.google.com
/file/d/0BCFYbWbuyLCd0pRZ3
FsSjJLdmF0NkJncEpD
OXdZRngwaWtv/view-

-

https://drive.google.com
/file/d/0BCFYbWbuyLCd0pRZ3
FsSjJLdmF0NkJncEpD
OXdZRngwaWtv/view-

+

https://drive.google.com
/file/d/0BCFYbWbuyLCd0pRZ3
FsSjJLdmF0NkJncEpD
OXdZRngwaWtv/view

-

