
Кафедра української мови ОНУ імені І.І. Мечникова працює в 

штатному режимі навіть під час карантину: дистанційно читаються лекції, 

проводяться практичні і семінарські заняття, здійснюються засідання 

кафедри, 5 травня та 7 травня відбулися захисти курсових робіт студентів ІІІ і 

IV курсів:  

 

 
 

 
 

     



 
 

 

 
 

 

 



13 травня, в день народження ОНУ імені І.І. Мечникова, відбувся 

передзахист бакалаврських робіт, на якому студенти-фурканти кафедри ще 

раз довели свій високий науковий рівень, уміння вести наукову дискусію 

тощо: 

 

 
 

Також кафедра активно співпрацює з іншими вишами: 

 27 березня 2020 р. кафедра української мови спільно з Миколаївським 

національним університетом імені В. О. Сухомлинського, Кам’янець-

Подільським національним університетом імені Івана Огієнка  та 

Херсонським державним університетом виступила співорганізатором 

проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів 

та молодих учених «Загальна та прикладна лінгвістика в колі 

антропоцентричних наук» ( д.ф.н., проф. Ковалевська Т.Ю. – заступник 

голови оргкомітету). В конференції взяли участь практично всі 



аспіранти і фурканти кафедри (див. Програму і матеріали конференції) 

(див. за посиланням http://fif.mdu.edu.ua/?page_id=7725);  

 14 травня 2020 р. кафедра української мови спільно з кафедрою 

прикладної лінгвістики Миколаївського Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова виступила 

співорганізатором проведення ХVІ Всеукраїнської науково-методичної 

конференції студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 

2020: проблеми і рішення», присвяченої 20-річчю прикладної 

лінгвістики на півдні України ( д.ф.н., проф. Ковалевська Т.Ю. – 

співголова оргкомітету; участь у віртуальному Пленарному засіданні 

взяла к.ф.н., доцент кафедри української мови Дружинець М.Л.) (див. 

за посиланням http://www.nuos.edu.ua/university/news/2181/);  

 23 квітня 2020 р. аспіранти і фурканти кафедри української мови 

дистанційно взяли участь у XXI Всеукраїнській щорічній студентській 

науково-практичній конференції за міжнародною участю   «Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології», яку проводив ОРІДУ 

НАДУ, й опублікували тези англійською мовою  (див. за посиланням  

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Stud-konf-2020.pdf); 

 23-25 травня 2020 р. кафедра української мови спільно з кафедрою 

української та іноземної мови ОРІДУ НАДУ проводить 

Перекладацький конкурс, присвячений Дню філолога (див. за 

посиланням https://www.facebook.com/events/2649731645348240/)  

Крім того, кафедра української мови продовжує роботу над формуванням 

фахового видання категорії «Б» «Записки з українського мовознавства», в 

якому беруть участь фахівці з усієї України та зарубіжжя, та виданням 

чергового (сьомого) випуску колективної монографії «Одеська лінгвістична 

школа». 
 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Stud-konf-2020.pdf
https://www.facebook.com/events/2649731645348240/

