
 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
 

OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGIC INTERNSHIP  

ON THE TOPIC 

 

Ukrainian traditions and 

European innovations  

in the training of future 

philologists 

 

February 8 – March 19, 2021  

(Venice, Italy)  



Internship Program 

1. Interactive technologies of teaching foreign languages: 

innovative heuristic approach 

35 

hours 

2. Linguistic principles of the formation of neologisms in 

cybersports, social media, IT vocabulary 

20 

hours 

3. Special aspects of the distance learning of future 

philologists under the quarantine conditions. Development 

of the study load in the distance format 

16 

hours 

4. Special aspects of conveying professional vocabulary (as 

exemplified in modern English-language media) 

10 

hours 

5. Philological and socio-communicative aspects of text 

production. Theoretical fundamentals of linguosynergy 

35 

hours 

6. Ukraine in the context of the formation of an integrated 

European educational space 

18 

hours 

7. Different approaches to the study of fiction when teaching 

a foreign language 

10 

hours 

8. Translation of scientific and technical literature in the light 

of current requirements for the training of translators   

20 

hours 

9. Individual consultative work 8 

hours 

10. Participation in a training workshop and work on scientific 

and methodological reports 

8 

hours 

TOTAL: 180 teaching/ working hours  

The curriculum of scientific and pedagogical internship is fully carried 

out

 

 



Програма стажування 

1. Інтерактивні технології викладання іноземних мов: 

інноваційний евристичний підхід 

35 

годин 

2. Лінгвістичні засади формування неологізмів у 

кіберспортивній лексиці, соціальних мережах, IT сфері 

20 

годин 

3. Особливості дистанційного навчання студентів-

філологів в умовах карантину. Розробка навчального 

навантаження на студентів в дистанційному форматі 

16 

годин 

4. Особливості передачі професійної лексики на 

матеріалах сучасних англомовних ЗМІ 

10 

годин 

5. Філологічний та соціокомунікативний аспекти 

текстоутворення. Теоретичні засади лінгвосинергетики 

35 

годин 

6. Україна у контексті формування єдиного 

європейського освітнього простору 

18 

годин 

7. Різні підходи до вивчення художньої літератури у 

викладанні іноземної мови 

10 

годин 

8. Переклад науково-технічної літератури у світлі 

сучасних вимог до підготовки перекладачів 

20 

годин 

9. Індивідуальна консультативна робота 8 

годин 

10. Участь у семінарі-тренінгу та робота над науково-

методичними доповідями 

8 

годин 

Усього: 180 навчальних / робочих годин 

Навчальний план науково-педагогічного стажування виконано 

повністю 

 


