
СПИСОК  

наукових та навчально-методичних праць 

Саєнко Наталії Віталіївни 
№ 

п/п 

Тип 

публікації 

Назва Вихідні дані 

О
б

ся
г 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

1. Наукові 

праці 

 

Поэтапное обучение 

общению на 

общественно-

политические темы 

на продвинутом 

уровне 

Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції. – Харків: 

ХГАДТУ, 1995. – С. 69. 

1 с.  

2.  Обучение чтению 

общественно-

политической 

литературы в 

техническом вузе 

Вестник ХГАДТУ: сб. 

науч. тр. – Харьков: 

ХГАДТУ, 1998. – 

Вып.7. – С. 11–12. 

2 с. Е.М. 

Воронова  

3.  Відбір змісту 

газетних статей як 

спосіб формування 

пізнавального 

інтересу студентів 

технічних вузів при 

роботі з іноземною 

періодикою 

(фахове видання) 

Гуманізація навчально-

виховного процесу. 

Науково-методичний 

збірник. – Слов’янськ: 

2002. – Вип. XVII – С. 

83–86. 

4 с.  

4.  

 

Поетапна організація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності студентів 

технічних вузів при 

роботі з газетним 

матеріалом  

(фахове видання) 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. – 

Київ – Запоріжжя, 2002. 

– Вип. 24. – С. 373–376. 

4 с.  

5.  Использование 

коммуникативного 

подхода в работе 

студентов 

технических вузов с 

иностранной 

периодикой  

(фахове видання) 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. – 

Київ – Запоріжжя, 2002. 

– Вип. 25. – С. 283–287. 

5 с.  

6.  Інтегрований 

розвиток чотирьох 

мовних навичок 

студентів технічних 

вузів при роботі з 

іноземною 

періодикою 

Педагогіка та 

психологія: зб. наук. 

пр. – Харків, 2002. – 

Вип. 22. – С. 153–157. 

 

4 с.  



(фахове видання) 

7.  

 

Функції періодичної 

преси в морально-

духовному розвитку 

учнівської молоді 

(фахове видання) 

Теоретико-методичні 

проблеми виховання 

дітей та учнівської 

молоді: зб. наук. пр., 

книга 1. – Київ, 2002. – 

С. 180–183. 

4 с.  

8.  Обучение 

общественно-

политической 

лексике студентов 

технических вузов 

при работе с 

печатной 

периодикой 

Вестник ХНАДУ. – 

Вып. 18. – 2002. – С. 

11–12. 

2 с.  

 

 

9.  Способы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

студентов 

технических вузов 

при работе с 

печатной 

периодикой 

Матеріали науково- 

практичної 

конференції. – Харків: 

Хар РІ УАДУ, 2002. – 

С. 60–63. 

4 с.  

10.  Новое содержание и 

задачи обучения 

иностранному языку 

в техническом вузе 

Проблеми та 

перспективи розвитку 

транспортних систем: 

техніка, технологія, 

економіка і управління 

// Матеріали науково-

практичної 

конференції. – Київ: 

КУЕТТ, 2003. – С. 190–

191. 

2 с. Е.В. 

Литвиненк

о С.В. 

Поникаров

ская  

11.  Цель и задачи 

организации 

непрерывного 

обучения 

иностранному языку 

в техническом вузе 

Матеріали міжнародної 

науково-методичної 

конференції. – Харків: 

ХНАДУ, 2003. – С. 

104–106. 

3 с. Е.М. 

Воронова  

12.  Задачи 

формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

студентов 

технических вузов 

Матеріали міжнародної 

науково-методичної 

конференції. – Харків: 

ХНАДУ, 2003 – С. 138–

142. 

 

5 с. Е.М. 

Воронова  

13.  Социокультурный 

компонент в 

содержании 

обучения 

иностранным языкам 

Соціокультурні аспекти 

навчання іноземних 

мов: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конфер. – 

Тернопіль: ТДПУ, 

2 с.  



в техническом вузе 2004. – С. 162–163.  

14.   Роль англійської 

мови в системі вищої 

технічної освіти в 

умовах глобалізації 

(фахове видання) 

 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти.  Запоріжжя, 

2004. – Вип. 30. – С. 

276–280. 

5 с.  

15.  Соціокультурна 

іншомовна 

компетенція як 

невід’ємна риса 

сучасного фахівця – 

випускника 

технічного ВНЗ 

(фахове видання) 

 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти. – Запоріжжя, 

2004. – Вип. 33. – С. 

334–338.  

5 с.  

16.  Зміст 

соціокультурного 

компонента в 

навчанні іноземній 

мові студентів 

технічних ВНЗ 

(фахове видання) 

Педагогіка та 

психологія: зб. наук. 

пр. – Харків, 2004. – 

Вип. 26. – С. 99–103. 

 

5 с.  

17.  Відображення науки 

як спеціалізованої 

форми культури у 

змісті навчання 

іноземній мові у 

ВТНЗ 

(фахове видання) 

Педагогіка та 

психологія: зб. наук. 

пр. / Харк. нац. пед. ун-

т ім. Г.С. Сковороди. – 

Х., 2005.– Вип. 27, ч. 1. 

– С. 98–104.  

7 с.  

18.  Етапи проектування 

діяльності з 

формування 

соціокультурної 

компетенції 

студентів технічних 

ВНЗ 

(фахове видання) 

Педагогіка та 

психологія: зб. наук. 

пр. / Харк. нац. пед. ун-

т ім. Г.С. Сковороди. – 

Х., 2005.– Вип. 28. – С. 

135–142.   

 

8 с.  

19.  Формування 

соціокультурної 

компетенції як один 

з факторів успішної 

іншомовної 

підготовки студентів 

ВТНЗ 

Вестник Харьковского 

національного 

автомобильно-

дорожного 

университета: сб. науч. 

тр. / Харьк. нац. 

автомоб.-дор. ун-т. -  

Харьков, 2005. – Вып. 

29. – С. 15–16. 

2 с. С.Г. 

Чернишова  

20.  Загальні тенденції 

навчання іноземній 

Сучасні технології 

підготовки фахівців в 

2 с.  



мові студентів ВТНЗ 

у світлі нової 

програми з розвитку 

іншомовної 

професійної 

компетенції 

умовах подальшого 

розвитку вищої освіти 

України: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. 

конфер.  (Харків, 27–28 

жовтня 2005 р.) / Харк. 

нац. автомоб.-дор. ун-т. 

– Х., ХНАДУ, 2005. – 

С. 196–197.  

21.  Поэтапная 

организация 

профильно-

ориентированного 

обучения 

иностранным языкам 

в техническом вузе 

Професійно-

орієнтоване навчання 

іноземним мовам у 

технічному вузі: зб. 

праць міжнар. наук.–

практ. конфер. 

(Донецьк, 27 квітня 

2005 р.). – Донецьк: 

ДонНТУ, 2005. – С. 

286–289. 

4 с.  

22.  Формування 

«третьої культури» 

особистості як мета 

міжкультурного 

навчання іноземних 

мов студентів ВТНЗ   

Мова в контексті 

міжкультурної 

комунікації: матеріали 

науково-практичної 

конференції. – 

Луганськ: 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. Даля, 

2006. – С. 106–108. 

3 с.  

23.  Навчання 

міжкультурній  

комунікації 

студентів немовних 

ВНЗ на матеріалі 

іноземної мови 

(фахове видання) 

 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». - Запоріжжя, 

2006. – Вип. 37. – С. 

187–190. 

4 с.  

24.  

 

Основні принципи 

розробки 

міжкультурного 

підходу до навчання 

іноземних мов у 

немовних ВНЗ 

(фахове видання) 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2006. – Вип. 38. – С. 

383–387. 

5 с.  

25.  Формування 

«третьої культури» 

особистості як мета 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

5 с.  



міжкультурного 

навчання іноземним 

мовам студентів 

ВТНЗ 

(фахове видання) 

 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2006. – Вип. 39. – С. 

346–350. 

26.  К вопросу 

отражения массовой 

культуры в 

социокультурном 

компоненте 

содержания 

обучения 

иностранным языкам 

в техническом вузе 

(фахове видання) 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2006. – Вип. 40. – С. 

396–350. 

5 с.  

27.  Формування 

транснаціональної 

особистості 

студентів ВТНЗ 

засобами іноземної 

мови  

(фахове видання) 

Педагогіка та 

психологія: зб. наук. 

пр. / Харк. нац. пед. ун-

т ім. Г.С. Сковороди. – 

Х., 2006.– Вип. 29. – С. 

126–132.   

 

7 с.  

28.  Підготовка студентів 

ВТНЗ до 

міжкультурної 

комунікації в умовах 

глобалізації 

(фахове видання) 

 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2007. – Вип. 41. – С. 

310–314. 

5 с.  

29.  Технологія 

формування 

комунікативної 

іншомовної 

компетенції 

студентів ВТНЗ у 

сфері побуту 

(фахове видання) 

 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2007. – Вип. 46. – С. 

136–141.  

5 с.  

30.  Культурологічний 

підхід до підготовки 

студентів ВТНЗ 

засобами іноземної 

мови 

(фахове видання) 

 

Педагогіка та 

психологія: зб. наук. 

пр. / Харк. нац. пед. ун-

т ім. Г.С. Сковороди. – 

Х., 2007. – Вип. 31. – С. 

34 – 41. 

8 с.  

31.  К вопросу Історичні записки: зб. 6 с. Д. 



формирования 

культурных 

ценностей 

современной 

молодежи 

наук. пр. / 

Східноукраїнський нац. 

ун-т імені Володимира 

Даля. –  Луганськ, 2007. 

– Вип. 15. – С. 177–182. 

Корецька 

 

32.  

  

Проблемы языковой 

подготовки 

студентов втузов в 

контексте новой 

парадигмы 

образования 

(фахове видання) 

Вісник Чернігівського 

державного 

педагогічного 

університету: зб. наук. 

пр. / Чернігівський 

державний 

педагогічний 

університет. – Вип. 48. 

– Серія: Педагогічні 

науки. – Чернігів, 2007. 

– С. 251–254. 

4 с.  

33.  Обучение 

особенностям 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях 

глобализации 

Язык и межкультурная 

коммуникация: сб. 

статей І междунар. 

конфер. (Астрахань, 23 

января 2007 г.). – 

Астрахань: Изд. дом 

«Астраханский 

университет», 2007. – 

С. 288–290. 

3 с.  

34.  О некоторых 

аспектах 

гуманизации 

образования при 

обучении 

иностранному языку 

во втузе 

Научные исследования, 

наносистемы и 

ресурсосберегающие 

технологи в 

стройиндустрии ( XVIII 

научные чтения): сб. 

докл. междунар. науч.-

практ. конфер.  

(Белгород, 18–19 

сентября 2007 г.) / 

Белгород. гос. технол. 

ун-т им. В.Г. Шухова, 

2007. – Ч. ІІ. – С. 89–93. 

6 с.  

35.  Шляхи 

гуманітаризації 

змісту освіти в 

процесі навчання 

іноземних мов у 

ВТНЗ 

(фахове видання) 

 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2007. – Вип. 42. – С. 

353–356. 

4 с.  

36.  Про деякі підходи до 

організації 

профільно 

орієнтованого 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

6 с.  



навчання іноземних 

мов у ВТНЗ 

(фахове видання) 

 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2007. – Вип. 44. – С. 

338–343. 

37.  Технологія 

формування 

комунікативної 

іншомовної 

компетенції 

студентів ВТНЗ у 

сфері побуту  

(фахове видання) 

 

 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, гуманитар. ун-т 

«ЗІДМУ». – Запоріжжя, 

2007. – Вип. 46. – С. 

136–141.  

5 с.  

38.  Розвиток духовного 

потенціалу студентів 

ВТНЗ засобами 

іноземної мови 

(фахове видання) 

 

Вісник Черкаського 

університету. Сер. 

Педагогічні науки: зб. 

ст. – Черкаси: Черк. 

нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького, 2007. – 

Вип. 97. – С. 138–142. 

5 с.  

39.  Роль позанавчальної 

роботи у формуванні 

міжкультурної 

компетенції 

студентів ВТНЗ 

засобами іноземної 

мови  

(фахове видання) 

Педагогіка та 

психологія: зб. наук. 

пр. / Харк. нац. пед. ун-

т ім. Г.С. Сковороди. – 

Х., 2007.– Вип. 32. – С. 

131–137.  

 

7 с.  

40.  Розвиток 

особистості 

студентів ВТНЗ 

засобами іноземної 

мови   

Вища школа України: 

поступ у майбутнє: зб. 

матер. Всеукр. наук.-

практ. конфер. 

(Черкаси, 25–26 квітня 

2007 р.). / Черкас. нац. 

ун-т ім. Б. 

Хмельницького. – 

Черкаси: Вид. від. ЧНУ 

імені Богдана 

Хмельницького, 2007. – 

С. 100. 

1 с.  

41.  Використання 

мультимедійних 

засобів для 

формування 

соціокультурної 

компетенції 

студентів ВТНЗ при 

навчанні іноземної 

мови 

Педагогіка і психологія 

формування творчої 

особистості: проблеми і 

пошуки: зб. наук. пр. / 

Запоріз. обл. ін.-т 

післядиплом. пед. 

освіти, Класич. приват. 

ун-т. - Запоріжжя, 2008. 

– Вип. 48. – С. 287–292.  

6 с.  



(фахове видання)  

42.  Способи розвитку 
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