
СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

Рудницької Наталії Анатоліївни 
 

№ 

пор. 

Назва Харак- 

тер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(в 

стор.) 

Спів-

автори 

1 2 3 4 5 6 

Наукові праці 

1. Проблеми розвитку 

мовленнєвої 

компетентності 

викладачів іноземних 

мов вищих аграрних 

навчальних закладів.   
 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 
 

Нові технології навчання : 

Наук.-метод. зб. / Інститут 

інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України. 

– К., 2007. – Вип. 49. – С. 29-

35. 

7 
 

 

2. Деякі форми орга-

нізації педагогічного 

процесу підготовки 

фахівців-аграріїв з 

фахової французької 

мови. 

 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

 
 

Нові технології навчання: 

Наук.-метод. зб. / Інститут 

інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України. 

– К., 2009.–№ 57, – С.56-62. 

7  

3. Тенденції розвитку 

вищої аграрної освіти 

Франції. 

наукова 

стаття 
 

Колективна монографія 

«Актуальні питання 

інноваційного розвитку 

освіти, науки, вироб-

ництва» –  К., 2010. – С. 

105-111. 

7 
 

4. Альтернативна 

система оцінювання 

професійного досвіду 

на прикладі аграрної 

освіти Франції. 

тези 

доповіді 
Збірник доповідей 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Актуальні питання 

інноваційної спрямо-

ваності освіти, науки, 

виробництва». – Мукачеве, 

2010. – С. 76-79. 

4  

5. Використання 

французьких освітніх 

медіа-інформаційних 

джерел в процесі 

особистісно-

професійного 

розвитку майбутніх 

фахівців-аграріїв. 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

 

Нові технології навчання: 

Наук.-метод. зб. / Інститут 

інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України. 

– К., 2010. –  Вип. 65. – С. 

48-52. 

8  



6. Аграрна освіта і 

аграрна політика 

Франції: перетинання 

шляхів. 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

 

Науковий вісник НУБіП. – 

К., 2010. – № 155, ч.1. – С. 

241-247. 

8  

7. Особливості 

підготовки фахівців з 

управління 

природними 

територіями в освітніх 

закладах Франції. 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

 

Проблеми освіти: Наук. зб./ 

Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти 

МОНМС України.  – К., 

2011. –  Вип. 69. – С. 63-67. 

6  

8. Деякі прийоми 

формування мовно-

термінологічної 

компетентності 

студентів-правників 

на заняттях фран-

цузької мови.   

наукова 

стаття 

 

Актуальні проблеми 

сучасної філології // 

Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Київ, 27-28 

квітня 2011р.) – Тернопіль, 

2011. – С. 162-165. 

6  

9. Мodern stage of 

educational system of 

France. 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

 

Збірник доповідей 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Trendy ve vzdělávani 2013: 

Obecné aspecty a specifica 

vzdělávaniv informačni 

společnosti». – Olomouc, 

2013. – C. 611-615. 

7  

10. Методична підтримка 

самостійної роботи 

майбутніх фахівців-

аграріїв (на матеріалі 

французької мови). 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

 

Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Педагогіка, 

психологія, філософія: зб. 

наук. пр. Нац. ун-т 

біоресурсів і природоко-

ристування України. – 

Київ: ВЦ НУБіП України, 

2014. – Вип. № 199. част. 2. 

– C. 279-287. 

12  

11. Пути профессиона-

лизации студентов в 

высших учебных 

заведениях Франции. 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

 

Вестник Евразийского 

гуманитарного института. 

Серия: Педагогические 

науки. – Астана, 2015. – 

Вип. № 1 . – C. 110-115. 

6  

12. Інноваційні методики 

в процесі професійної 

підготовки майбутніх 

інженерів аграрного 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

 

Проблеми освіти: Наук.-

метод. зб. / Інститут іннова-

ційних технологій і змісту 

освіти МОН України. – К., 

10  



профілю Франції.   2015. – № 83. част. 2. – 

С.157-161. 

13. Інтегративний підхід 

при вивченні інозем-

ної мови за професій-

ним спрямуванням. 

тези 

доповідей 
Діалог культур: Україна – 

Греція (1000-річчя афонсь-

кої спадщини в Україні): зб. 

матеріалів  Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ 21–22 

вересня 2015 р. – К.: 

Міленіум, 2016. – С.195-196

  

3  

14. Структурно-семантична 

специфіка термінології  

сфери агробізнесу у 

французькій мові. 

тези 

доповідей 
Розвиток сучасної освіти: 

теорія, практика,інновації: 

зб. матеріалів ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., Київ 25-

26 лютого 2016 р. – К.: 

Міленіум, 2016. – С.195-196 

3  

 Проблема розробки 

освітніх стандартів 

інженерів аграрного 

профілю з урахуванням 

досвіду професійної 

підготовки 

агроінженерів Франції 

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

Актуальні проблеми 

педагогіки, психології та 

професійної освіти №2, 2016. 

http://journals.uran.ua/apppfo/

article/view/85311 

10  

 Інноваційні процеси в 

системі аграрної освіти 

України 

з урахуванням досвіду 

Франції  

наукова 

стаття 

(фахове 

видання) 

Актуальні проблеми 

педагогіки, психології та 

професійної освіти №1, 2017 

.http://journals.uran.ua/apppfo/

article/view/92502/88282 

 

10 Іщенко 

Т.Д. 

 Міждисциплінарний 

підхід при вивченні 

іноземної мови за 

професійним 

спрямуванням 

тези 

доповідей 
Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Розвиток 

сучасної освіти: теорія, 

практика, інновації» 

 

3  

   
   

Наукові праці у співавторстві із студентами 

15. Особливості 

технічного перекладу 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

5 Маценко 

О.В. 



2011. – С. 270-274.  

16. Стажування як 

необхідна складова 

професійної освіти 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

2011. – С. 373-276. 

5 Гаркуша 

В.В. 

17. Моделювання 

комунікативних 

ситуацій для 

формування вмінь 

ділового спілкування 

іноземною мовою 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

2011. – С. 383-286. 

5 Заєць 

М.А. 

18. Електронні 

презентації Microsoft 

Power Point у 

навчальному процесі 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

2011. – С. 396 - 399. 

5 Кучер 

Р.В. 

19. Комунiкaтивні вправи 

при роботі над 

текстом за фахом при 

вивченні іноземної 

мови 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

2011. – С. 399 - 402. 

5 Марчук 

А.П 

20. Деякі підходи до 

викладання іноземної 

мови за професійним 

спрямуванням 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

2011. – С. 426 - 430. 

5 Рудюк 

В.С. 

21. Особливості професій-

ної підготовки фахівців 

з управління природни-

ми територіями в 

освітніх закладах 

Франції. 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

2011. – С. 430 - 433. 

5 Смалій-

чук, О.С. 

22. Формування наукова "Studia Lingvua: актуальні 6 Мокляк 



термінологічної 

компетентності 

студентів на заняттях з 

іноземної мови 

стаття 

 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.І. – 

К.: ТОВ НВП"Інтерсервіс", 

2011. – С. 405 - 410. 

Я. В. 

23. Рольова гра на уроках 

французької мови 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.ІІ. – 

К.: ВЦ НУБіП України, 

2012. – С. 500 - 503. 

5 Щвець 

Ю.Д. 

24. Терміни у галузі 

енергетики і  

особливості їх 

перекладу на 

французьку мову 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.ІІ. – 

К.: ВЦ НУБіП України, 

2012. – С. 68 - 71. 

5 Фомчен

ко О.В. 

25. Запозичення у 

французькій мові, їх 

характер та 

класифікація 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.ІІ. – 

К.: ВЦ НУБіП України, 

2012. – С. 137 - 140. 

5 Лінчи-

нець І.В. 

26. Поняття перекладу і 

характеристика 

основних видів 

перекладу 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.ІІ. – 

К.: ВЦ НУБіП України, 

2012. – С. 284 - 287. 

5 Катери-

нюк В.П 

27. Деякі методи 

викладання іноземних 

мов у вищих 

навчальних закладах 

є 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.ІІ. – 

К.: ВЦ НУБіП України, 

2012. – С. 468 - 471. 

5 Мокляк 

Я. В. 

28. Використання 

комунікативного 

підходу при навчанні 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

5 Онікієн-

ко М.І. 



іноземної мови в 

немовному вузі.  

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.ІІ. – 

К.: ВЦ НУБіП України, 

2012. – С. 471 - 473. 

29. Мобільність студентів 

і навчальні стипен-

діальні програми у 

Франції 

наукова 

стаття 

 

"Studia Lingvua: актуальні 

проблеми лінгвістики і 

методики викладання 

іноземних мов". Збірник 

наукових праць. – Вип.ІІ. – 

К.: ВЦ НУБіП України, 

2012. – С. 480 - 483. 

5 Розпут-

ня Д.А. 

30. Взаємозв'язок 

міжкультурної 

комунікації і мови. 

наукова 

стаття 

 

Zbiorraportownaukowych. 

Serie: Filologiaikultura: 

problemyiperspektywy. 

Czesc 2 – Szczecin, 2014.  – 

C. 16-20. 

5 Гаркуша 

В.О. 

31. Cкладання глосарію 

ветеринарної лексики 

як один із способів 

опанування 

французької мови за 

професійним 

спрямуванням. 

наукова 

стаття 

 

Filologia, socjologia i 

kulturoznawstwo. 

Teoretyczne i praktyczne 

aspekty rozwoju 

współczesnej nauki. – 

Ченстохова/Czesto – 

Warszawa, 2016. – C. 34-38. 

5 Безкров-

на І.Ю. 

32. Bивчення французької 

мови за допомогою 

мультимедійних 

засобів. 

наукова 

стаття 

 

Filologia, socjologia i 

kulturoznawstwo. 

Teoretyczne i praktyczne 

aspekty rozwoju 

współczesnej nauki 

Ченстохова/Czesto – 

Warszawa, 2016. – C. 30-34. 

5 Новіков-

Руіс О.А. 

33 Система вправ для 

вивчення фахової 

лексики з французької 

мови за професійним 

спрямуванням. 

наукова 

стаття 

 

Filologia, socjologia i 

kulturoznawstwo. 

Teoretyczne i praktyczne 

aspekty rozwoju 

współczesnej nauki 

Ченстохова/Czesto – 

Warszawa, 2016. – C. 55-59. 

5 Світан 

В.О. 

34 Робота над проектами 

при вивченні 

французької мови за 

професійним 

спрямуванням. 

наукова 

стаття 

 

Filologia, socjologia i 

kulturoznawstwo. 

Teoretyczne i praktyczne 

aspekty rozwoju 

współczesnej nauki 

Ченстохова/Czesto – 

Warszawa, 2016. – C. 44-48. 

5 Кропельн

ицька 

А.М. 



35. Особливості вживання 

та перекладу термінів 

з ветеринарної 

медицини. 

наукова 

стаття 

 

Filologia, socjologia i 

kulturoznawstwo. 

Teoretyczne i praktyczne 

aspekty rozwoju 

współczesnej nauki. – 

Ченстохова/Czesto – 

Warszawa, 2016. – C. 48-52. 

5 Ольшев-

ська Д. 

O. 

36. Тенденції і принципи 

підготовки інженерів у 

системі вищої 

аграрної освіти 

Франції. 

наукова 

стаття 

 

Zbiór artykułów naukowych. 

" Pedagogika. Osiągnięcia 

naukowe, rozwój, 

propozycje" 

Warszawa: Wydawca: Sp. z 

o.o. «Diamond trading tour», 

2016. – C. 49-53. 

 

5 Виногра-

дова М. 

С. 

37. Функціонування 

французької мови у 

контексті глобалізації 

Тези 

доповіді 

Матеріали Міжнародної 

студентської науково-

практичної конференції 

«Світ мов і мови світу» (24 

березня 2016 р). 

4 Марків 

М.І. 

38. Французька мова як 

одна із  «світових 

мов» у контексті 

глобалізації 

суспільства 

Тези 

доповіді 

Матеріали Міжнародної 

студентської науково-

практичної конференції 

«Світ мов і мови світу» (24 

березня 2016 р). 

4 Порфілен

ко З.М. 

 Мовний портфоліо як 

прийом успішної 

іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців 

наукова 

стаття 

 

Матеріали Міжнародної 

студентської науково-

практичної конференції 

«Світ мов і мови світу» (21 

березня 2017 р). 

5 Виногра-

дова М. 

С. 

Навчально-методичні праці 

39. Інтерактивна 

методика "Агріскола". 

Мето-

дична 

розробка 

Французька мова 

професійного спрямування 

для аграріїв. – Тулуза, 

2008. 

- Мусій-

чук С.М. 

40. Комплекс 

лабораторних робіт з 

фахової французької 

мови з використанням 

ПК для магістрів І 

року навчання. 

Мето-

дична 

розробка 

Ділова французька мова 

професійного спрямування 

– Київ, 2009.  

- Мусій-

чук С.М. 



41. 1. Французька мова. 

Методичний посібник 

для студентів юри-

дичного факультету. 

Методич-

ний 

посібник 

ВЦ НУБіП України – Київ, 

2010. 

154 

 

 

 

42. 2. Робочий зошит для 

контролю знань та 

умінь студентів з 

французької мови до 

ІІІ та ІV модулів 

(уроки 6, 7, 8, 9). 

Мето-

дична 

розробка 

ВЦ НУБіП України – Київ, 

2010. 

52  

43. 3. Методична розробка 

для викладачів 

французької мови по 

вивченню теми «Une 

journée d’un étudiant»  

(урок № 2). 

Мето-

дична 

розробка 

ВЦ НУБіП України – Київ, 

2010. 

96  

44. 4. Французька мова. 

Методичний посібник 

для самостійної роботи 

студентів ветеринарного 

факультету дистанційної 

та заочної форм 

навчання. 

Методич-

ний 

посібник 

ВЦ НУБіП України – Київ, 

2010. 

117  

45. 5. Граматика 

французької мови в 

таблицях. 

Мето-

дичні 

рекомен-

дації 

Видавництво ComPrint – 

Київ, 2011. 

60  

46. 6. Інтегрований курс 

французької мови для 

студентів І курсу 

аграрних ВНЗ. 

Мето-

дичні 

рекомен-

дації 

Видавництво ComPrint – 

Київ, 2014. 

212  

47. 7. Французька мова. 

Методичні 

рекомендації для 

студентів технічних 

спеціальностей ОКР 

"Бакалавр" аграрних 

ВНЗ. 

Мето-

дичні 

рекомен-

дації 

Видавництво ComPrint – 

Київ, 2014. 

162  

48. Французька мова за 

професійним 

спрямуванням. 

Навчальний посібник 

для студентів факульте-

Навчаль-

ний 

посібник 

Видавництво ComPrint – 

Київ, 2015. 

171  



ту ветеринарної меди-

цини ОС "Бакалавр". 

 
 


