
Публiкацiї 

У результаті своєї  науково-методичної діяльності викладач Овсєєва М. О. має наукові статті:  

1. Стаття «Масова література: «за» та «проти»», збірка «Література в контексті культури», 

ДНУ ім. Олеся Гончара, 2010 

2. Стаття «Міфологічні та казкові компоненти у «французькому» детективі Дар’ї Донцової, 

збірка «Література в контексті культури», ДНУ ім. Олеся Гончара, 2010 

3. Стаття «Особливості використання програми  Skype  при навчанні іноземних мов», 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – Д.: Адверта,  2015 

4. Cтаття«О некоторых особенностях коммуникации женщин в рассказах М. Жванецкого», 

Науково-практичний семінар «Мова і право», Дніпро, ДДУВС, 9 листопада 2016 р. 

Має тези з науково-практичної конференції у співавторствізі студентами: 

 
1. Тези «L’utilisation de l’énergie solaire pour le chauffage des bâtiments», ДВНЗ 

“Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вип.№2 2012 

2. Тези «La conception du projetd’éco-maison rurale», ДВНЗ “Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури», вип. №2, 2012 

3. Тези «Protection secondaire des structures en béton armé contrelacorrosion», ДВНЗ 

“Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вип. №3, 2013 

4. Тези  « La technologie innovante de la construction de haut en bas des bâtiments à ossature 

métallique »,  ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 

вип.№3, 2013 

5. Тези «La modélisation sur la base des travaux de F. Gehryetde Z. Hadid»,  ДВНЗ 

«Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», вип. №4, 2014 

6. Тези «L’influence de la société à la modification de l’aspect extérieur des bâtiments lors de 

l’exploitation», ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», вип. 

№4, 2014 

7.Тези« L’analyse et les perspectives du développement de l’architecture énergétique ment 

efficace en Ukraine », ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та 

Архітектури», вип. №4, 2014 

8. Тези «L’espace et les surfaces réfléchissants», ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія 

Будівництва та Архітектури», вип. №5, 2015 

9. Тези «Indice du Bonheur internationa lcomme indicateur du bien-être de la nation», ДВНЗ 
«Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», вип. №6, 2016 
 
10. Тези «Caractéristiques de la profession de l’auditeur dansl es pays étrangers », ДВНЗ 
«Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», вип. №6, 2016 
 
11. Тези «L’importance des chargements statiques sur pieux pour mobiliser leur capacité 
portante », ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», вип. №6, 
2016 



12. Тези «Methodes de reconstruction des logements des premieres series de masse», ДВНЗ 
«Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», вип.№7, 2017 
 
13. Тези «Les problemes de la preparation du personnel comptable en Ukraine et les moyens de 
leur solution», ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», 
вип.№7, 2017 
 
14. Тези«Le role de l’organisation de la comptabilite dans le systeme de gestion de l’entreprise», 
ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», вип.№7, 2017 
 
15. Тези «Le role de l’information dans l’entreprise», ДВНЗ «Придніпровська Державна 
Академія Будівництва та Архітектури», вип.№7, 2017 
 

Методичні розробки 

 

Методичні вказівки з французької мови «Будівельні матеріали. Цементи». Підвищений рівень 
складності. / Укладачі: Овсєєва М. О., Тихонова Н. Є. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010 – 31 с. 

Методичні вказівки з французької мови «Дерев’яний будинок » для студентів 2 – 3 курсу 
франко-українського проекту. / Укладач:  Овсєєва М. О. -  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012 

Методичні вказівки до вивчення французької мови  “Conception des projets d’architecture”  / 
Укладач:  Овсєєва М. О. -  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013 

Методичні вказівки до вивчення французької мови “Design”. Для студентів напрямів 
підготовки 6.060101 «Будівництво» та  6.060102 «Архітектура» / Укладачі: Овсєєва М.О., 
Коваль Н.Б.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015 – 16 с. 

Методичні вказівки до вивчення французької мови. «Espaces paysagés». Для студентів 
напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» / Укладачі:  Овсєєва 
М. О., Коваль Н. Б., Давиденко Ю.Є., – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016 – 25с. 

Методичні вказівки до вивчення французької мови. «Le français des affaires».– Для студентів 
усіх напрямів підготовки / Укладачі: Давиденко Ю.Є., Овсєєва М.О. – Дніпропетровськ: 
ПДАБА, 2016 – 20с. 

Методичні вказівки до вивчення французької мови. «Ecoconstruction». Для студентів напрямів 
підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» / Укладачі:  Овсєєва М. О., 
Коваль Н. Б., Яковишена Н. Ю., – Дніпро: ПДАБА, 2017 – 26 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


