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1  Вдосконалення навичок з 

опису статистичних даних 

англійською мовою  в 

межах професійно-

орієнтованого навчання 

(фахова стаття) 

 «Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія 

«Філологія»,  Вип. 38. - T.2  

(2019). -  Одеса. - 203c. 

С. 136-

139 

Соколова К.В. 

Сонник Н.С. 

2 Когнитивная модель 

образования 

терминосистемы 

строительного 

машиностроения 

(фахова  стаття) 

«Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія 

«Філологія»,  Вип. 41 (Т 2).    

(2019).(листопад). - Одеса.  – 

 c. 206 с 
 

 С. 163-
166. 

Соколова К. В. 

Шашкіна Н.І. 

Дружиніна Л.В. 

 

3 Деякі положення теорії 

валентності (на матеріалі 

термінології найменувань 

будівельних матеріалів)  

 

(фахова  стаття) 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія»: Серія 

«Філологія»: науковий 

журнал. Острог: Вид-во 

НаУОА, грудень 2019. Вип. 8 

(76). 148 с. 

 С. 47-50. Соколова К. В. 

Шашкіна Н.І. 

Дружиніна Л.В. 

Сонник Н.С. 

4 Лінгвістичні аспекти 

вираження 

концепту"простір" ( на 

матеріалі російської мови) 

(фахова  стаття) 

 

Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер.: 

Φілологія. 2018 № 32 том 1, 

Одеса 

С. 98-101 Сонник Н. С., 

Стехна П. М. 

5 CLIL methods in mixed 

ability class 

(тези) 

Збірник тез доповідей 
Всеукраїнської конвенції 
TESOL – Україна «Мислимо 
глобально, викладаємо 
локально», 9-10 квітня 2019. - 
Харків, 2019. - 225 с. 

 С. 192-
193 

Соколова К. В. 

6  ESP classroom: word cloud 

as a tool for critical thinking  

(тези) 

Матеріали Всеукраїнської 

конвенції TESOL – Україна 

«Мислимо глобально, 

викладаємо локально», 2020 

  

 

Соколова К. В. 



(подані до друку) 

7 Some basic principles and 

core models of blended 

learning.  

(тези) 

Наука і техніка: перспективи 

21 століття: Міжнародна 

міжвузівська науково-

практична конференція 

молодих вчених. –Д. ДВНЗ  

«ПДАБА», 2017 

с.315  

8 Особливості перекладу 

деяких виражень часового 

простору в текстах 

економічного профілю. 

(тези) 

 

Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених" 

Управління економічними 

процесами на макро-і 

мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення" 

Видавництво Львівської 

політехніки, 2018 

с.181-183 Плахтій А.О 

9 Word Cloud as a tool for 

effective development of 

academic skills. (тези) 

Матеріали II Всеукраїнської 

наукової конференції. 26-27 

травня 2017, Дніпро.Частина 

II. 

с.124-126 Шашкіна 

Н.І. 

10 Boosting writing and 

speaking with Word Cloud 

Generators. 

(тези) 

Сучасні філологічні 

дослідження: поєднання 

інноваційних та традиційних 

підходів: Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної конференції  

(27-28.04.2018,Тбілісі). 

Навчальний універ-ситет 

СУХАН-Саба Орбеліані, 

гуманітарний факультет, 

Грузія, 2018. 

с.58-60 Сонник Н.С. 

 

Методичні вказівки 

1 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської 

мови за темою «Будівельні матеріали» для студентів ступеня бакалавра 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. 

Ч.ІІ / Укладачі: Сонник Н. С., Стехна П. М., Щетинникова О. О., - Дніпро: 

ПДАБА, 2017.- 21 с. 

 

2 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської 

мови за темою «Будівельні елементи» для студентів ступеня бакалавра 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми 



навчання./Укладач: Щетинникова О. О., - Дніпро: ПДАБА, 2018.- 22 с. 

3 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської 

мови за темою «Класифікація мостів»для студентів ступеня бакалавра 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. 

Ч 1/Укладач: Щетинникова О. О., - Дніпро: ПДАБА, 2018.- 32 с. 

4 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської 

мови за темою «Класифікація мостів»для студентів ступеня бакалавра 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. 

Ч 2/Укладач: Щетинникова О. О., - Дніпро: ПДАБА, 2018.- 41 с.  

5 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою «Професія інженера-

будівельника» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія» денної форми навчання / Укладач: Щетинникова О. О.–

Дніпро: ПДАБА, 2019.–26 с. 

6 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою «Новітні тенденції у 

будівницті» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» денної форми навчання/ Укладач: Щетинникова О. О., 

Сонник Н.С.–Дніпро: ПДАБА, 2019.–27 с. 
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