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1. Науково-практична галузь: викладання іноземної мови та перекладу.
2. Терміни виконання: 1999 – дотепер.
3. Розробляється концепція індивідуалізації  викладання іноземної мови

та перекладу у вищій школі.
Досліджено:  питання  розвитку  компетенцій  у  студентів  ВНЗ
спеціальності “Переклад”.

4. Дослідження  апробовані:  на  міжнародних  науково-практичних
конференціях.

5. Практичні результати:
Хрестоматія  у  співавторстві:  Головня  А.В.,  Шурма  С.Г.  Єдність  у
різноманітності:  Хрестоматія  з  лінгвокраїнознавствa  Сполучених
Штатів Америки (має гриф МОН України). 
Посібник у співавторстві : Гудманян А.Г., Головня А.В., Шурма С.Г.
Робота з відео на заняттях з практичного курсу англійської мови. 
Навчальний посібник з граматики у 2 томах: Сітко А.В., Головня А.В.,
Тіщенко  О.В.,  Шурма  С.Г.  Guide  to  Successful  English  Grammar:
Практична  граматика  англійської  мови  для  студентів  спеціальності
«Переклад» (має гриф МОН України).
Довідник  у  співавторстві:  Головня  А.,  Шурма  С.  Ділові  переговори
англійською мовою.

6. Теоретичні результати:
З’ясовано типи помилок,  які  студенти роблять під час  перекладу,  та
методи роботи над ними.

7. Перспективи дослідження:  визначити  оптимальну систему видів  та
форм  роботи  під  час  практичних  занять  з  англійської  мови  та
перекладу  для  студентів  спеціальності  “Переклад”,  які  сприятимуть
формуванню  відповідних  компетентностей,  популяризація
апробованих методик. 



1. Науково-практична  галузь:  лінгвістика,  поетика,
компаративістика.

2. Терміни виконання: 2000 – дотепер.
3. Запропонована  і  обгрунтована  концепція взаємодії  образності  і

символіки у  готичній  художній  прозі;  запропонована  ідея
контрастивної когнітивної поетики у рамках співпраці з Вей-лун
Лу, С. Кеммер та Ю. Рамбоусеком.
Досліджено: жанрові особливості образності та символіки готичних
оповідань Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта, що вивчаються в рамках
лінгвопоетики шляхом поєднання концептуального та семіотичного
підходів  до  цих  текстових  явищ;  концептуальні  зміни  під  час
перекладів  класиків  англійської  та  американської  літератури
англійською мовою. 

4. Дослідження  апробовані:  виступи  на  міжнародних,  у  т.ч.
закордонних,  всеукраїнських  конференціях,  написання  та  друк
близько 40 статей та розділів у монографіях.

5. Практичні результати: 
розділи в двох монографіях та статті в виданнях, затверджених ВАК
України,  а  також  таких,  що  входять  до  реферативних  баз  даних
(Scopus,  WOS  тощо);  розробка  курсів  «Когнітивна  поетика»,
«Метафори,  якими  ми  граємо»  для  студентів  Університету  ім.
Т.Г.Масарика у Брно, Чехія.
6. Теоретичні результати:
Вибудовано  інваріантну  схему  взаємодії  текстової  образності  та
символіки,  до  якої  тяжіють  американські  готичні  оповідання  і  яка
визначає  ієрархію образів  та  символів  у  оповіданнях  американських
авторів  готичного  жанру;  розроблено  методику  аналізу
концептуальних змін,  які  відбуваються  під  час  перекладу образності
тексту. 
7. Перспективи  дослідження:  дослідження  риторики  жорстокості  у

ЗМІ.


