
Звіт  

про роботу лабораторії навчання іноземних мов  

Регіонального центру навчання іноземних мов  

за 2019 рік 

  
Метою діяльності лабораторії навчання іноземних мов є організація науково-

методичної роботи викладачів іноземних мов закладів вищої загальної середньої освіти 

регіону; сприяння проведенню науково-дослідної роботи з проблем навчання іноземних 

мов; удосконалення процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти. 

Основними напрямами наукового пошуку членів лабораторії навчання іноземних 

мов є лінгводидактика, іноземна філологія, методика навчання іноземних мов. У контексті 

означеної проблематики за звітний період проведено такі науково-методичні заходи 

спільно з лабораторіями Регіонального центру навчання іноземних мов: 

 Всеукраїнську студентську науково-практичну Інтернет-конференцію «Сучасні 
філологічні дослідження: традиції та інновації», 28 березня 2019 р. 

 IІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст», 18-19 квітня 2019р. 

На базі лабораторії було також проведено 2  науково-методичних семінари-

тренінги:  

 «Особливості керівництва виробничою практикою студентів факультету 
іноземних мов», 08 лютого 2019 

  «Європейські індикатори якості освітніх досліджень: досвід УАДО» 
14.02.2019р,  а також проведено серію тренінгів для учнів 11-х класів з підготовки 

до ЗНО з англійської мови  

Науково-дослідна робота членів лабораторії 

На базі лабораторії навчання іноземних мов здійснюється  написання 3 

кандидатських  дисертацій: 

 Підгаєцька А.В. Тема індивідуального наукового дослідження: «Розвиток 
студентського самоврядування в університетах Канади (друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.)». (Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий 

керівник д.п.н., проф. Заболотна Оксана Адольфівна). 

 Колісніченко А.І. Тема індивідуального наукового дослідження:«Професійна 

підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Нідерландах» (науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор Коляда Н.М., спеціальність 011. – науки про 

освіту). 

 Коломієць О.С. Тема індивідуального наукового дослідження: «Тенденції розвитку 
міжнародної діяльності педагогічних університетів України 9кінець ХХ – початок 

ХХІ століття». Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки. Спеціалізація 13.00.01 

Загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук Безлюдна В.В. 

У 2019 р. пройдено остаточний захист 1 кандидатської та 1 докторської дисертації  

Яловенко О.В. (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук) 

Тема: «Ідентичність героя в умовах транскультуралізму у творчості Джумпи Лагірі». 

Спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн. Науковий керівник: доктор 

філологічних наук професор Лімборський І.В. Дата захисту 22 травня 2019 р., 

спеціалізована Вчена рада Д. 08.051.12. Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара 

 Комар О.С. (на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук). Тема: 

«Організаційно-педагогічні засади неперервної професійної освіти вчителів англійської 

мови у країнах Європейського Союзу». 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти). Науковий консультант – доктор педагоічних наук, професор Безлюдний О.І. Дата 



захисту 26 грудня 2019 р., спеціалізована вчена ради Д 74.053.01 Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

З метою імплементації проекту «Шкільний учитель нового покоління» у рамках 

роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ 

ОСВІТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ» (18-19 квітня 2019 р.) членами 

ЛНІМ  були проведені 3 методичні майстерні: 

1. “ Basic principles of language assessment and testing ” (модератори: Кобилянська В.О. 

та Колісніченко А.І.),  

2. “Endless story writing” (модератор: доцент Сушкевич О.В.),  

3. “Non-verbal Communication in Teaching English” (модератори: Холод І.В., 

Коваленко О.В.).  

Видавнича діяльність членів лабораторії. Здійснено  чергове видання Збірника 

наукових праць студентів та молодих учених : збірник наук. праць / за заг.ред. Н.М. Бріт. 

– Умань : ВПЦ «Візаві», 2019 р. За звітний період  членами лабораторії опубліковано За 

результатами роботи над кафедральною темою опубліковано 3 монографії; 7 статей у 

наукових виданнях України (категорія Б); 11 статей у наукових виданнях України 

(категорія В); 15 статей у закордонних виданнях; 4 статті в інших виданнях України; 8 

посібників, з яких один, рекомендований вченою радою університету. Результати 

наукового пошуку членів лабораторії відображено в 1-х тезах на міжнародній конференції 

за кордоном, 45-х тезах на міжнародних конференціях у межах України та 20-х тезах на 

всеукраїнських конференціях. 

 Робота з обдарованою молоддю 

На базі лабораторії навчання іноземних мов працює Студентська лабораторія, до 

участі в якій залучено науково обдаровану молодь факультету. У рамках її діяльності 

виконуються курсові  роботи з шкільного курсу англійської мови на факультеті 

початкової освіти та бакалаврські роботи з методики навчання англійської мови у 

кількості 56. За керівництва членів лабораторії працює 13  проблемних груп та наукових 

гуртків, в яких бере участь 67 студентів. Результатом роботи проблемних груп у звітному 

році є 42 публікації у збірниках наукових праць та  участь у наукових конференціях та 

семінарах різного рівня. 

 

 

Завідувач лабораторії                                                 Гембарук А.С. 


