
Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність факультету іноземних мов 

за 2020 рік 

 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити 

найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у 

звітному році тощо): 

а) коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7 рядків); 

Факультет іноземних мов як структурний підрозділ Уманського державного 

педагогічного університету функціонує з 2005 року. Декан факультету – доцент 

І.С. Постоленко. Структурними підрозділами факультету іноземних мов є три кафедри: 

Кафедра англійської мови та методики її навчання (завідувач: канд.пед.наук, доцент 

Гембарук А.С.); кафедра теорії та практики іноземних мов (завідувач: док.пед.наук, професор 

Білецька І.О.); кафедра іноземних мов (в.о. завідувача: Свиридюк О.В.). На базі факультету 

функціонує Регіональний центр навчання іноземних мов, до якого входять: Науково-дослідна 

лабораторія «Навчання іноземних мов» (завідувач –  кандидат педагогічних наук, доцент А. 

С. Гембарук); Науково-дослідна лабораторія «Педагогічної компаративістики» (завідувач –  

доктор педагогічних наук, проф. кафедри іноземних мов О. А. Заболотна); Науково-дослідна 

лабораторія «Лінгвокультурології та зіставної лінгвістики» (завідувач –  доктор педагогічних 

наук, проф. І.О.Білецька). 

 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2020 рік (можна у вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

Кількісні та якісні характеристики кадрового складу кафедри засвідчують наступне: 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників на кафедрі теорії та практики 

іноземних мов становить 14 штатних осіб. 
 

 

У 2020 році на кафедрі теорії та практики іноземних мов зменшилася на 1-го кількість 
штатних кандидатів наук‚ старших викладачів у зв‟язку зі звільненням з роботи Мастилко 
Н.В. (зміна місця проживання).  

* Доц. Постоленко І.С. – канд.пед.наук, доцент, декан факультету іноземних мов, 

внутрішнє суміщення на кафедрі англійської мови та методики її навчання. 

Ремезовська Н.М. – викладач кафедри, завідувач відділом по роботі із міжнародними 

студентами, внутрішнє суміщення на кафедрі англійської мови та методики її навчання. 

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 
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и
 Доктори наук Кандидати наук Без ступеня 

Штатних 
За зовнішнім 

сумісництвом 
Штатних 

За зовнішнім 

сумісництвом 
Штатних 

За зовнішнім 

сумісництвом 
2020        

КТП

ІМ 
1 - 6 - 7 - 14 

КА

ММ

Н 

1  15 1 8 - 25 

КІМ 2  10  2  14 



Доц. Загоруйко Л.О. – на посаді старшого викладача кафедри англійської мови та 

методики її навчання, зовнішнє суміщення. 

У 2020 році не продовжили контракт 2 викладачі кафедри англійської мови та 

методики її навчання (Дудик Н.Т., Зевченко Т.М.). 

У 2020 році кадровий склад кафедри англійської мови та методики її навчання був 

поповнений науково-педагогічними працівниками у кількості 1 особи (к.п.н. Загребнюк Ю.В., 

яка була переведена із кафедри іноземних мов на кафедру англійської мови та методики її 

навчання із 1 вересня 2020). 

Доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Процько Є.С знаходиться у 

декретній відпустці.  

Лаборанти кафедри англійської мови та методики її навчання Владичина О.О. та 

Мельник І.В. працюють за сумісництвом на посаді викладачів-стажистів. 

У 2020 році на кафедрі іноземних мов зменшилася кількість штатних кандидадів наук 

(Веремюк Л.Л., Загоруйко Л.О., Загребнюк Ю.В.) – зміна місця роботи. 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за звітний рік, відповідно до 

таблиці: 

 

 

III. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами закладу вищої освіти 

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори): 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату, переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акта 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано ЗВО / 

науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

Категорії робіт 2020 

к-сть од. 
тис. 

гривень 
Фундаментальні - - 

Прикладні - - 

Госпдоговірні - - 

Гранти - - 

 

II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами, 

перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-технічну діяльність): 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за 

повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його 

новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 

У 2020 році на кафедрі не виконувались перехідні науково-дослідні роботи.  
 
 



співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1. Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Студентське 

самоврядування 

в університетах 

Канади» 

Підгаєцької 

Анни 

Віталіївни 

Результати 

дисертаційного 

дослідження 
впроваджувалися в 

2018-2019 р.р. 

викладачами кафедри 

педагогіки 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

А.С. Макаренка 

№ 1023 від 

17.03.2020 

р. 

Основні 

положення 

наукового 

дослідження 

Підгаєцької А.В. 

знайшли 

відображення 

при викладанні 

курсів 

«Методика 

соціально-

виховної 

роботи», 

«Порівняльна 

педагогіка», 

«Моделі і 

технології 

виховання в 

зарубіжних 

країнах». 

Отримані 

наукові 

результати 

дисертаційного 

дослідження 

Підгаєцької А.В.  
2 Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Студентське 

самоврядування 

в університетах 

Канади» 

Підгаєцької 

Анни 

Віталіївни 

Результати 

дисертаційного 

дослідження 
впроваджувалися в 

2017-2020 р.р. 

викладачами кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Павла 

Тичини 

№862/01 

від 

20.05.2020 

р. 

Впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

Підгаєцької 

А.В., а саме 

проведеного 

автором 

дослідження 

особливостей 

організації 

студентського 

самоврядування, 

залучення 

молоді до 

громадської 

активності та 

управлінського 

процесу ЗВО, 



здійснювалося  

при викладанні 

навчальних 

дисциплін 

«Педагогіка 

вищої школи», 

«Управління і 

керівництво 

ВНЗ», «Техніка 

управлінської 

діяльності», 

«Менеджмент 

організацій». 
3 Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Студентське 

самоврядування 

в університетах 

Канади» 

Підгаєцької 

Анни 

Віталіївни 

Результати 

дисертаційного 

дослідження 
впроваджувалися в 

2018-2019 р.р. 

співробітниками 

відділу порівняльної 

педагогіки 

Інститут 

педагогіки 

НАПН України 

№163 від 

16.03.2020 

Результати 

дисертаційного 

дослідження 

Підгаєцької А.В. 

впроваджувалис

я в освітній 

програмі 

підготовки 

докторів 

філософії при 

викладанні 

навчальної 

дисципліни 

«Трансформацій

ні процеси в 

сучасній 

зарубіжній 

освіті», 

розробник 

програми 

О.І. Локшина. 

На базі 

отриманих 

результатів 

науково-

дослідної роботи 

Підгаєцької А.В. 

було розроблено 

та успішно 

впроваджено 

новий 

тематичний 

модуль 

«Студентське 

самоврядування 

у вищій освіті 



зарубіжних 

країн». До змісту 

Теми 2 

«Тенденції 

розвитку освіти 

у розвинених 

країнах світу» 

було введено 

матеріали та 

результати 

здійсненого 

Підгаєцькою 

А.В. 

порівняльно-

педагогічного 

аналізу 

становлення і 

розвитку 

студентських 

організацій 

університетів 

Канади. 
4 Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Студентське 

самоврядування 

в університетах 

Канади» 

Підгаєцької 

Анни 

Віталіївни 

Результати 

дисертаційного 

дослідження 
впроваджувалися в 

2018-2019 р.р. 

викладачами кафедри 

управління навчальним 

закладом і педагогіки 

вищої школи 

Класичний 

приватний 

університет 

№309 від 

24.03.2020 

р. 

Основні 

положення 

дисертації 

Підгаєцької А.В. 

апробувалися у 

навчально-

виховному 

процесі 

Класичного 

приватного 

університету і 

при викладанні 

навчальних 

дисциплін 

«Управління 

освітніми 

проектами», 

«Моделювання 

освітньої та 

професійної 

підготовки 

фахівця», 

«Теорія і 

практика вищої 

професійної 

освіти в 

Україні». На базі 



отриманих 

результатів 

науково-

дослідної роботи 

Підгаєцької А.В. 

було розроблено 

та успішно 

впроваджено 

нові теми 

(модулі) цих 

традиційних 

теоретичних 

курсів. 
5 Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження  

«Професійна 

підготовка 

майбутніх 

учителів 

іноземних мов  

в університетах 

Нідерландів»    

Колісніченко 

Ангеліни 

Іванівни 

Результати 

дисертаційного 

дослідження  

впроваджувалися в 

2017-2020 р.р. 

викладачами кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту  

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Павла 

Тичини 

№ 421/02 

від 

18.02.2020 

р. 

Результати 

дисертаційного 

дослідження 

Колісніченко 

Ангеліни 

Іванівни 

впроваджено пр

и підготовці 

навчально-

методичного 

забезпечення та 

укладанні курсів 

лекцій, 

посібників з 

«Порівняльної 

педагогіки», 

«Зарубіжні 

системи вищої 

освіти» 

використано 

фактичний 

матеріал 

дослідження, що 

забезпечило 

удосконалення і 

розширення 

наукових 

узагальнень 

студентів про 

розвиток 

педагогічної 

освіти ХХ ст. в 

Європі;  

проблематика 

дисертаційної 

роботи стала 



предметом 

дослідження 

студентів та 

магістрантів. 
6 Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження  

«Професійна 

підготовка 

майбутніх 

учителів 

іноземних мов  

в університетах 

Нідерландів»    

Колісніченко 

Ангеліни 

Іванівни 

Результати 

дисертаційного 

дослідження  

впроваджувалися в 

2017-2020 р.р. 

викладачами кафедри 

методики викладання 

германських мов 

Мелітопольськи

й державний 

педагогічний 

університет  

імені Богдана 

Хмельницького 

№ 01-

28/553 від 

10.03.2020 

Основні 

теоретичні 

положення 

дисертаційної 

роботи А. І. 

Колісніченко 

використовували

ся студентами 

під час 

написання 

науково-

дослідних робіт, 

в наслідок чого 

відбувалось 

формування 

мотивації 

студентів до 

здійснення 

досліджень в 

галузі 

професійної 

освіти, зокрема, 

політико-

економічних 

чинників на 

реформування 

педагогічної 

освіти вчителів 

іноземних мов у 

європейському 

та вітчизняному 

освітньому 

просторі. 

Представлені 

результати 

дисертації, 

запропоновані 

автором 

матеріали 

використовували

ся на під час 

викладання 

навчальних 

курсів «Історія 

педагогіки», 



«Порівняльна 

педагогіка», 

«Методика 

навчання 

англійської 

мови». 
7 Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження  

«Професійна 

підготовка 

майбутніх 

учителів 

іноземних мов  

в університетах 

Нідерландів»    

Колісніченко 

Ангеліни 

Іванівни 

Результати 

дисертаційного 

дослідження  

впроваджувалися в 

2017-2020 р.р. 

викладачами кафедри 

методики викладання 

германських мов 

Полтавського 

державного 

педагогічного 

університету 

імені В. Г. 

Короленка 

№ 983/01-

60/07 від 

09.04.2020 

Результати 

теоретичного 

аналізу і 

практичних 

досліджень 

дисертаційного 

дослідження 

Колісніченко 

Ангеліни 

Іванівни 

використовували

ся при розробці 

навчально-

методичного 

забезпечення 

таких курсів, як 

«Методика 

навчання 

англійської 

мови»,  

«Порівняльна 

педагогіка», 

«Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням» 

та  при 

підготовці 

навчально-

методичного 

забезпечення та 

укладанні 

підручників, 

посібників 

використано 

фактичний 

матеріал, 

удосконалені і 

розширені 

наукові уявлення 

про стан 

нідерландської 

системи 

підготовки 



вчителів 

іноземних мов. 

8 

Свиридюк О.В. 

English Exam 

Practice 

 

 
УДПУ імені 

Павла Тичини 
15.12.2020 

Здійснено 

ефективну 

підготовку до 

складання ЄВІ 

9 

Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Розвиток 

підприємницьк

ої 

компетентності 

в учнів середніх 

шкіл США» 

Сліпенко В.О. 

 

ОЗЗСО 

Пулинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Пулинського 

району 

Житомирської  

обл. 

03.03.2020 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 
 

 

10 

Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Розвиток 

підприємницьк

ої 

компетентності 

в учнів середніх 

шкіл США» 

Сліпенко В.О. 

 

Гайворонський 

міжшкільний 

навчально-

виробничий 

комбінат 

14.05.2020 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 
 

11 

Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Розвиток 

підприємницьк

ої 

компетентності 

в учнів середніх 

шкіл США» 

Сліпенко В.О. 

 

Жашківська 

спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів 

02.06.2020 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 
 

12 

Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Розвиток 

 

Уманський 

навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

28.02.2020 налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 
 



підприємницьк

ої 

компетентності 

в учнів середніх 

шкіл США» 

Сліпенко В.О. 

ступенів №7 – 

колегіум» 

Уманської 

міської ради  

Черкаської обл. 
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Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Розвиток 

підприємницьк

ої 

компетентності 

в учнів середніх 

шкіл США» 

Сліпенко В.О. 

 

Легедзинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

Тальнівської 

районної ради  

Черкаської 

області 

06.02.2020 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 
 

14 

Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 

дослідження 

«Розвиток 

підприємницьк

ої 

компетентності 

в учнів середніх 

шкіл США» 

Сліпенко В.О. 

 

Уманська ЗОШ 

І-ІІІ ст.№8 

Уманської 

міської ради  

Черкаської обл. 

04.02.2020 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 
 

 

 
IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою (окремо Scopus, Web of Science): 

 
№  

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Рік, том,  

номер (випуск) 

SCOPUS 

1. 

Komar, O. A., 

Komar, O. S., 
Kolomiiets, N. A., 

Roienko, L. M., 

Diachuk, P. V. 

Implementation of a 

Monitoring System in the 

Educational Process in 

Primary School 

International Journal of 

Learning, Teaching and 

Educational Research 

November, 2019. Vol. 18, 

No. 11, pp. 232-244, 

https://doi.org/10.26803/ijl

ter.18.11.14 

Scopus 

2. 

Shuliak S, Postolenko 

I, Protsko Y. 

Social media use for 

teaching English in Higher 

Educational Institutions 

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change. Promoting and 

fostering innovation, 

creativity and change in all 

fields of endeavour. 

Scopus® & ERA® 

(Excellence in Research 

2019. Volume 8, Issue 12. 

P. 203-217. 

Scopus 

https://doi.org/10.26803/ijlter.18.11.14
https://doi.org/10.26803/ijlter.18.11.14


Australia) listed journal 

ISSN 2201-1323 

3. 

Biletska I. O., Kotlova 

L. O., Kotlovyi S. A., 

Beheza L. Ye.,  

Kulzhabayeva L. S. Empirical Study of Family 

Conflicts as a Factor of 

Emotional Burnout of a 

Woman.  

Journal of Intellectual 

Disability Diagnosis and 

Treatment.  

2020. Vol. 8, No 2. P. 

211–218. 

URL: 

https://www.lifescienceglo

bal.com/journals/journal-

of-intellectual-isability-

diagnosis-and-

treatment/volume-8-

number-2 

Scopus 

4. 

Yashchuk O. M., 

Yashchuk S. M., 

Kobernyk H. I., 

Kotlovyi S. A., 

Biletska I. O. 

Examining the formation of 

integrative readiness of pre-

service teachers to work in 

inclusive classrooms in 

Ukraine. 

International Journal of 

Higher Education. 

2020. No 9 (5). P. 208–

222. 

URL: 

http://www.sciedupress.co

m/journal/index.php/ijhe/ar

ticle/view/18504 

Scopus 

5. 

Vita V. Bezliudna, 

Iryna Yu. Shcherban, 

Olha V. Svyrydiuk, 

Galyna O. Bondar. 

Formation of Humanistic 

Values of Future Foreign 

Language Teachers in the 

Process of Studying Social 

and Humanitarian 

Disciplines: Empirical 

Findings 

 Journal of Educational and 

Social Research.  
Vol. 10, No. 1, January 

2020. С. 173-182. 

DOI: https://doi.org/10.36

941/jesr-2020-v10n1r 

Scopus 

6. 

Oksana Kravchenko, 

Nataliia Shelenkova, 

Maryna Mishchenko,  

Ilona Boichevska 
 

Computer-based testing 

complex «Profvybir»: 

occupational guidance 

diagnostics 

 

Journal of Physics: 

Conference Series 

2020, Scopus 

(ПОДАНО ДО ДРУКУ) 

WEB OF SCIENCE 

7. 

Bezliudna V. V., 

Shcherban I. Yu., 

Bezliudnyi R. O., 

Makarchuk V. V. 

European Experience of 

Training of Future Teachers 

of Foreign Languages: 

Findings and Prospects for 

Ukraine. 

Bulletin of National 

Academy of Sciences of the 

Republic of Kazakhstan. 

V. 4. Number 386. P. 225–

234  

DOI: https://doi.org/10.32

014/2020.2518-1467.123 

(WoS) 

8. 

Bezliudnyi, O., 

Bevzyuk, M., 

Demchenko, I., 

Tsymbal-Slatvinska, 

S., Babii, I., Kozii, O., 

Bezliudna, V., 

Butenko, O., Dudnyk, 

N., Nikitenko, A., 

Riaboshapka, O., & 

Kolesnik, L..  

Psycho-Pedagogical 

Conditions for Preparing 

Future Teachers for Their 

Interaction with Students‟ 

Parents in Inclusive Practice 

in Primary Schools.  

 

BRAIN. Broad Research in 

Artificial Intelligence and 

Neuroscience 

2020. 11(2), 160–177.  

DOI: 

https://doi.org/10.18662/br

ain/11.2/80 

Web of Science 

9. 

Kucherenko, I., 

Mamchur, L., 

Mamchur, Y.,  

Bidyuk, N. 

Technological Principles of 

the Formation of a Pupil‟s 

Communicative 

Competence. 

Revista Romaneasca Pentru 

Educatie Multidimensionala 

2020. 12(1Sup1). P. 126–

146. 

Web of Science 

Scopus 

https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://sgndr.online/click?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sciedupress.com%2Fjournal%2Findex.php%2Fijhe%2Farticle%2Fview%2F18504&dID=1596037081219&linkName=http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18504
https://sgndr.online/click?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sciedupress.com%2Fjournal%2Findex.php%2Fijhe%2Farticle%2Fview%2F18504&dID=1596037081219&linkName=http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18504
https://sgndr.online/click?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sciedupress.com%2Fjournal%2Findex.php%2Fijhe%2Farticle%2Fview%2F18504&dID=1596037081219&linkName=http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18504
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
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http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r
https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r
https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123
https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123
https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80
https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80


1. Bezliudna Vita V., Shcherban Iryna Yu., Svyrydiuk Olha V., Bondar Galyna O.. 
Formation of Humanistic Values of Future Foreign Language Teachers in the Process of 

Studying Social and Humanitarian Disciplines: Empirical Findings. Journal of Educational 

and Social Research. Vol. 10, No. 1, January 2020. С. 173–182. 

DOI: https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r Scopus 

2. Biletska I. O., Kotlova L. O., Kotlovyi S. A., Beheza L. Ye.,  Kulzhabayeva L. S. Empirical 

Study of Family Conflicts as a Factor of Emotional Burnout of a Woman. Journal of 

Intellectual Disability Diagnosis and Treatment. 2020. Vol. 8, No 2. P. 211–218. URL: 

https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-

treatment/volume-8-number-2 

3. Komar, O. A., Komar, O. S., Kolomiiets, N. A., Roienko, L. M., Diachuk, P. V. 

Implementation of a Monitoring System in the Educational Process in Primary School. 

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. November, 2019. 

Vol. 18, No. 11, pp. 232-244, https://doi.org/10.26803/ijlter.18.11.14 

4. Shuliak S, Postolenko I, Protsko Y. Social media use for teaching English in Higher 

Educational Institutions. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 

Promoting and fostering innovation, creativity and change in all fields of endeavour. 2019. 

Volume 8, Issue 12. P. 203-217.  

5. Yashchuk O. M., Yashchuk S. M., Kobernyk H. I., Kotlovyi S. A., Biletska I. O. Examining 

the formation of integrative readiness of pre-service teachers to work in inclusive classrooms 

in Ukraine. International Journal of Higher Education. 2020. No 9 (5). P. 208–222. URL: 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18504 

 

Web of Science 

6. Bezliudna V. V., Shcherban I. Yu., Bezliudnyi R. O., Makarchuk V. V. European 

Experience of Training of Future Teachers of Foreign Languages: Findings and Prospects for 

Ukraine. Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, (2020). 4, 

225–234. DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123  

7. Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., Kozii, O., 

Bezliudna, V., Butenko, O., Dudnyk, N., Nikitenko, A., Riaboshapka, O., & Kolesnik, L. 

Psycho-Pedagogical Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction with 

Students‟ Parents in Inclusive Practice in Primary Schools. BRAIN. Broad Research in 

Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. 11(2), 160–177. DOI: 

https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80 

8. Kucherenko, I., Mamchur, L., Mamchur, Y., & Bidyuk, N. Technological Principles of the 

Formation of a Pupil‟s Communicative Competence. Revista Romaneasca Pentru Educatie 

Multidimensionala, (2020). 12 (1Sup1), 126–146. 

DOI:  https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/227  

 

4. Видавнича діяльність: 

 

4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом): 

– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу): 

 в Україні 

1. Yalovenko O. V. Character`s Identity in Jhumpa Lahiri`s Writing: a Transcultural 

Paradigm = Ідентичність героя у творчості Джумпи Лагірі: транскультурний вимір : 

monograph / Olha Yalovenko ; [rev.: О. Zelinska, A. Stepanova, D. Chyk, O. Kychenko; scient. 

edit. I. Limborsky] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State 

http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r
https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-isability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2
https://doi.org/10.26803/ijlter.18.11.14
https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123
https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/227


Pedagogical University.Uman: Візаві, 2020. 238 p. (Протокол №5 від 30 жовтня 2020) 

2. Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті: теорія і 

практика : монографія / Бевз О. П., Бондарук Я. В., Гембарук А. С. [та ін.] ; Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  Умань : Візаві, 2020. 288 с. 

3. Заболотна, О., Щудло, С., Лісова, Т., Ковальчук, О., Горук, Н., Медіна, Т. Учителі та 

освітнє середовище: крос-культурна перспектива. ред.: O. Заболотна, С. Щудло. Монографія. 

Дрогобич: УАДО і ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. URL: http://uera.org.ua/sites/default/files/2020-

09/Teachers%20and%20the%20Learning%20Environment%202020.pdf  

4. Варга Н., Герман М., Заболотна О., Медіна Т., Фатула Р., Щудло С. На освітніх 

перехрестях: діалог із національними меншинами у Чернівецькій і Закарпатській областях. / 

ред. O. Заболотна, С. Щудло. Дрогобич: УАДО, ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. 262 c. URL: 

http://www.uera.org.ua/sites/default/files/2020-

09/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%

D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8

2%D1%8F%D1%85%202020.pdf; 

 за кордоном 

Частини колективної монографії: 

1. Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. / red.: 

W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki. Tom 2. Gdańsk: wydawnictwo uczelniane 

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2020. 136 s. URL : 

https://zenodo.org/record/3676366#.X9tIYIgzY2w 

2. Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. / red.: 

W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki. TOM 3. Gdańsk: wydawnictwo uczelniane 

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2020. 184 s. 

3. Medycyna i zdrowie wybrane aspekty ratownictwa. / red.: D. Skalski, B. Duda-Biernacka, 

D. Kowalski, R. Zwara. Tom 4. Gdańsk: wydawnictwo uczelniane Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2020. 120 s. 

4. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia. / red.: O.Zabolotna, D. Skalski, 

I.Grygus, B. Kindzer, A. Sushchenko. Starogard Gdański: wydawnictwo uczelniane Pomorsskiej 

Szkoly Wyzszej, 2020. 254 s. 

5. Ratownictwo wodne, sport plywacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. / red.: P. 

Makar, D. Skalski, A. Peczak-Graczyk. Tom 7. Gdańsk: wydawnictwo uczelniane Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2020. 206 s. 

– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу); 

– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу): 

1. Лекційний курс з лінгвокраїнознавства країн другої іноземної мови (німецької): 

навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: М. А. Кирилюк, Г. Д. Авчіннікова. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2020. 136 с. 

2. Посібник з німецької мови для студентів закладів вищої освіти (німецька як друга 

іноземна) / уклад.: І. Б. Бойчевська, Л. Л. Веремюк. Умань, 2020. 100 с. 

3. Фонетика німецької мови: посіб. для студ. гуманітарних спец. закладів вищої пед. 

освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичин; уклад.: 

http://uera.org.ua/sites/default/files/2020-09/Teachers%20and%20the%20Learning%20Environment%202020.pdf
http://uera.org.ua/sites/default/files/2020-09/Teachers%20and%20the%20Learning%20Environment%202020.pdf


Г. Д. Авчіннікова, Н. В. Ставчук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 124 с. 

4. Le Françаis. Навчальний посібник з французької мови для студентів ЗВО. Видання 4-

е, перероблене і доповнене / уклад. В. Ю. Литвиненко. Умань: Оміда, 2020. 161 с. 

5. Le Françаis. Початковий рівень. Навчально-методичний посібник для студентів 

ЗВО / уклад.: І. С. Лаухіна, В. Ю. Литвиненко, О. В. Побережник. Умань: Оміда, 2020. 196 с. 

6. Левчук О. А., Солодчук А. В. English: Theory and Practice: посібник для здобувачів 

вищої освіти 1 курсу ОС «бакалавр» освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і 

література. Мова і література (англійська))». 2-е вид., переробл. і допов. Умань: Візаві, 2020. 

168 с. (Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, протокол № 6 від 24листопада 2020 року).  
7. English Language Teaching Methodology : Module 3. Preparing to Teach 2 = Методика 

викладання англійської мови : Модуль 3. Підготовка до викладання 2 :  Student workbook / 

Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university, Faculty of foreign languages ; [compilied by 

Olena Bevz, Nadia Brit, Alla Gembaruk]. Uman : Візаві, 2020. 260 p. (Рекомендовано до друку 

рішенням Вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, протокол № 6 від 24листопада 2020 року).  

8. English Language Teaching Methodology : Year 2. Module 1. Understanding Learners 

and Learning : Students‟ Workbook / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна [та ін.]. Умань : Візаві, 2020. 

170 с. (Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, протокол № 6 від 24листопада 2020 року).  

9. English Language Teaching Methodology : Module 5. Specialised Dimensions = 
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 на регіональних конференціях. 

 
4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus. 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus Прокофєв Г.Л. 1 - 

 

4.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of 

Science. 

 

База даних Web of Science Кількість цитувань Індекс Хірша 

Бойко Я.А. 3 1 

 

4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для 

соціо-гуманітарних наук Сopernicus. 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Index Copernicus Комар О.С. 2 1 

 

4.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім): 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

2019 2020 2019 2020 

Google Академії      

КТПІМ 15 8 5 5 

КАММН 62 47  7 

КІМ 51 51  7 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків). 

 

У звітному 2020 р. на факультеті іноземних мов працювало 20 молодих учених:  

Безлюдна В.В., професор, 

 Комар О.С., професор (37 років) 

 Бондарук Я.В., доцент (35 років) 

 Деркач С.П., доцент (35 років) 

 Левчук О.А., доцент (32 роки) 

 Загребнюк Ю.В., доцент (33 роки) 

 Підгаєцька А.В., доцент (31 рік) 

Яловенко О.В., доцент (32 роки) 

Авчіннікова Г.Д., доцент (32 роки),  

Казак Ю.Ю., старший викладач (35 років),  

 Люшнівська Л.М. викладач (33 роки) 



 Опришко А.Ю., викладач (34 роки) 

 Коломієць М.М., викладач (25 років) 

 Мельник І.В., викладач (22 роки) 

 Владичина О.О., викладач (22 роки) 

Біленька Ю.В., викладач (29 років) 

Ставчук Н.В., викладач (26 років),  

Гурський І.Ю., викладач (25 років).  

Комар О.С., викладач, 

Сліпенко В.О., викладач 

За результатами дослідження індивідуальних тематик було опубліковано:  

статті (Web of Science) – 2, 

статті (Scopus) – 1, 

одноосібну монографію, рекомендовану Вченою радою університету – 1, 

навчальні посібники – 6 (із яких 2 рекомендовані Вченою радою університету),  

статті  у закордонних виданнях – 2,  

статті у наукових виданнях України (категорія Б) – 10,  

статті в інших виданнях – 2, 

тези доповідей на міжнародних конференціях – 47,  

тези доповідей на всеукраїнських конференціях – 14. 

Молоді науковці є членами Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як 

іноземної мови в Україні (IATEFL Ukraine), Української асоціації дослідників освіти (УАДО). 

Результати дослідження індивідуальних тематик молодих учених були також 

оприлюднені на конференціях різного рівня (всього) – 15 конференцій, в т.ч.: міжнародних за 

межами України – 5, міжнародних у межах України – 21, всеукраїнських – 13.  

Відповідно до наказу № 1004 0/д від 26.12.2017 проф. Безлюдна є менеджером проекту 

«MoPED – Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments» 

(Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів 

викладання) у рамках програми ЄС Erasmus+. Безлюдна В.В. здійснює керівництво 3 

аспірантами.  

 Старший викладач кафедри Підгаєцька А.В достроково (27.08.2020) завершила 

навчання в аспірантурі УДПУ (2017-2020) у зв‟язку із достроковим захистом дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема дисертації: «Студентське 

самоврядування в університетах Канади». Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. 

Науковий керівник д.п.н., проф. Заболотна Оксана Адольфівна. Захист відбувся 26 серпня 

2020 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 74.053.006 УДПУ імені Павла Тичини.  

Доцент кафедри Бондарук Я.В. є членом редакційної колегії наукового журналу 

“Economies‟ Horizons” (Категорія Б) та членом редакційної колегії наукового журналу 

“Studies in Comparative Education” (Категорія Б). 

У  2020 році на факультеті працювало 28 студентських проблемних груп, у яких було 

задіяно 103 студентів різних факультетів. Апробація результатів науково-дослідної роботи 

студентів здійснювалася через: участь у конференціях різного рівня (всього) – 18 

конференцій, в т. ч.: міжнародних – 15, всеукраїнських – 3; публікації статей – 125.  



 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 
 

 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 

Студенти і молоді науковці, які готують статті на високому науковому рівні, що 

містять наукову новизну та практичне значення, мають можливість безкоштовного друку у 

Збірнику наукових праць студентів та молодих науковців, що виходить щорічно на 

факультеті іноземних мов. У контексті звітної наукової конференції університету кращі 

магістранти – молоді дослідники нагороджуються грамотами за активну участь у науково-

дослідній роботі у галузі лінгвістики. Кращі наукові роботи, які виконуються в рамках 

діяльності студентських проблемних груп, рекомендуються до участі у І та ІІ турах 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Германські мови (англійська, німецька)». 

 

VII.  Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків). 

 

Регіональний центр навчання іноземних мов. 

Керівник Центру – канд. пед. наук, професор кафедри англійської мови та методики її 

навчання Бріт Н.М. 

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», 20 березня 2020 р. 

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

український та світовий контекст», 10  квітня 2020 р. 

Науково-дослідна робота членів Центру. 

На базі Регіонального центру навчання іноземних мов здійснюється написання 3 

кандидатських  дисертацій: 

• Коломієць О.С. Тема індивідуального наукового дослідження: «Тенденції 

розвитку міжнародної діяльності педагогічних університетів України кінець 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. 

• Казак Ю. Ю. Тема індивідуального наукового дослідження: «Підготовка 

майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти на основі акмеологічного 

підходу» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Безлюдна В.В., 

спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки; спеціалізація – теорія і методика професійної 

освіти).   

• Кравчук І.О. Тема індивідуального наукового дослідження: «Жіноча освіта у 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях 

Кількість 

молодих 

учених, 

Кількість молодих учених, які 

залишаються у закладі вищої освіти або 

науковій установі після закінчення 

аспірантури 

2020 103 20 - 

 
   

 
 
 



Великій Британії у ХІХ ст.» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Заболотна О.А., спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки; спеціалізація – загальна 

педагогіка та історія педагогіки). 

Пройдено остаточний захист 2 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). 

Сліпенко В.О пройшла основний захист дисертації на здобуття наукового ступеню 

«доктора філософії» на тему «Формування підприємницької компетентності учнів у середніх 

школах США». 

 

Здійснено  чергове видання Збірника наукових праць студентів та молодих учених : 

збірник наук. праць / за заг.ред. Н.М. Бріт. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020 р. 305 с. 

Вийшли друком 2 номери журналу «Порівняльно-педагогічні студії» (у 2019 p. його 

включено до категорії «Б» Міністерства освіти і науки України).   

 

Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики як консорпціумна 

підструктура Регіонального центру навчання іноземних мов факультету іноземних мов 

працює під егідою Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук 

України. 

Результати дослідження індивідуальних тем були оприлюднені на 4 міжнародних 

науково-практичних конференціях за межами України, 16 міжнародних науково-практичних 

конференціях у межах України, 4 всеукраїнських науково-практичних конференціях та 

відображені в 19 наукових публікаціях (з них 5 – у закордонних виданнях, 4 – у наукових 

виданнях України (категорія Б), 19 – тези доповідей на науково-практичних конференціях 

різного рівня.  

У 2020 р. Лабораторія брала участь в організації та проведенні Міжнародної науково-

практичної конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (10 

квітня 2020 р.) та Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації» (20 березня 2020 р.). 

У звітному році проведено 4 засідання Лабораторії: «Лексичне наповнення опису 

українських культурних реалій путівників «Awesome»» (протокол № 1 від 14 лютого 2020 р.); 

«Звіт про виконання індивідуальної роботи магістрантів І курсу факультету іноземних мов» 

(протокол № 2 від 22 квітня 2020 р.); «Звіти керівників студентських проблемних груп» 

(протокол № 3 від 20 травня 2020 р.); «Лінгвокультурна специфіка актуалізації концепту 

ДЕМОКРАТІЯ в українській та англійській мовах» (протокол № 4 від 26 листопада 2020 р.).  

На базі Лабораторії проф. Білецькою І.О. було здійснено підготовку студента 4 курсу 

факультету іноземних мов Ревнюка В.В. до участі в І етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Германські мови (англійська, німецька)», який 

зайняв І місце і брав участь у ІІ етапі конкурсу, який проходив на базі Київського 

національного лінгвістичного університету. 

На базі Лабораторії проф. Білецькою І.О. було здійснено підготовку студента 4 курсу 

факультету іноземних мов Ревнюка В.В. до участі в Міжнародному конкурсі студентських 

наукових робіт за окремими спеціальностями (напрямами), який проходив на базі 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (25-30 травня 



2020 р.). 

У контексті популяризації вивчення німецької мови та мотивування здобувачів ОС 

«бакалавр» до проєктування лінгвістичного продукту – перекладу на базі Лабораторії доц. 

Авчінніковою Г.Д. було здійснено підготовку студентки ІІ курсу факультету іноземних мов 

Кичій Г.М. до участі в конкурсі художнього перекладу віршів сучасних німецьких поетів, 

який проходив на базі кафедри німецької мови Кам‟янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (29 квітня 2020 р.). Здобувач ОС «бакалавр» Кичій Г.М. 

зайняла І місце.  

У  2020 році на базі Лабораторії працювало 6 студентських проблемних груп, у яких 

було задіяно 41 студента. Апробація результатів науково-дослідної роботи студентів 

здійснювалася через: участь у конференціях різного рівня (всього) – 18 конференцій, в т. ч.: 

міжнародних – 15 (68 студентів), всеукраїнських – 3 (58 студентів); публікації статей – 57.  

 

На базі кафедри англійської мови та методики її навчання функціонує науково-

дослідна лабораторія навчання іноземних мов, метою діяльності якої є організація 

науково-методичної роботи викладачів іноземних мов закладів вищої та загальної середньої 

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

іноземних мов; удосконалення процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти. У 

звітному році спільно з лабораторіями Регіонального центру навчання іноземних проведено 

такі наукові заходи: ІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну Інтернет-конференцію 

«Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації», 20 березня 2020 р.; ІІІ Міжнародну 

науково-практичну Інтернет-конференцію «Інновації в сучасній освіті: український та 

світовий контекст» (10 квітня 2020).. Членами лабораторії навчання іноземних мов захищено 

2 кандидатські дисертації (Підгаєцька А.В., Колісніченко А І.): здійснюється  написання 1 

кандидатської дисертації  (Коломієць О.С.). У 2020 р. зійснено  чергове видання Збірника 

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

Н.М. Бріт. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020 р. За звітний період  членами лабораторії 

опубліковано 2 монографії (1 – рекомендована вченою радою), 15 навчальних посібників, 9 з 

яких, рекомендовані Вченою радою університету, 3 методичних рекомендацій, 9 статтей у 

науковометричних базах (2 – Scopus, 7 – Web of Science), 15 статей у наукових виданнях 

категорії «Б», 1 стаття у наукових виданнях категорії «В» та 2 статті у інших наукових 

виданнях, 39 тез за результатами участі у міжнародних конференціях та 4 – у Всеукраїнських 

конференціях.. 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 у ЗЗСО на 

факультеті початкової освіти та бакалаврські роботи з Методики навчання англійської мови. 

За керівництва членів лабораторії працює 16  проблемних груп та наукових гуртків, в яких 

бере участь 80 студентів. Результатом роботи проблемних груп у звітному році є 54 

публікації у збірниках наукових праць та участь у наукових конференціях та семінарах 

різного рівня. 

 

Наукова школа педагогічної компаративістики 

Керівник: д.пед.н., проф. Заболотна О.А.  

Основними науковими напрямами досліджень наукової школи є проведення 

теоретичних та експериментальних досліджень із метою проведення порівняльного аналізу. 

Ведеться розробка індивідуальних тематик, спрямованих на дослідження проблем філології, 

методики викладання іноземних мов у вищій та середній школі та психолого-педагогічних 

проблем. 



Здійснюється наукове керівництво аспірантами: 

 Підгаєцька А. Розвиток студентського самоврядування в Канаді (011 – освітні, педагогічні 

науки) (пройдено основний захист 26.08.2020) 

 Сало Л. професійна підготовка хореографів у США (13.00.04) 

 Кравчук І. Жіноча освіта у Великій Британії у ХІХ ст. (011 – Освітні, педагогічні науки) 

 Палагута І. Педагогічна підтримка майбутніх учителів у Великій Британії (011 – Освітні, 

педагогічні науки)  

та консультування докторського дослідження: 

 Андрощук Л.М. Теорія і практика хореографічно-педагогічної освіти в Україні (13.00.01) 

Здійснено опонування дисертацій проф.Заболотною О.А.: 

 Тарабан Юрій Валентинович: «Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в 

університетах Федеративної Республіки Німеччини», на здобуття ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (2020) 

 Чуричканич Ірина Едуардівна: «Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці 

Великої Британії та США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (2020).  

Проведено рецензування проф. Заболотною О.А.:  

 Колісніченко Ангеліна Іванівна «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов в 

університетах Нідерландів» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) – 2020  

 Очеретяний Анатолій Вадимович «Формування життєвих цінностей студентів вищих 

приватних навчальних закладів США» (на здобуття наукового ступеня доктора філософії; 011 

– Освітні, педагогічні науки) – 2020. 

 Войтовська Алла Іванівна «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими 

освітніми потребами в умовах ЗВО»(на здобуття наукового ступеня доктора філософії;  

231 – соціальна робота) – 2020. 

 Моргай Лілія Анатоліївна «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність  Никифора  

Яковича Григоріївна (1883 – 1953 рр.)» (на здобуття наукового ступеня доктора філософії; 

011 – освітні, педагогічні науки) – 2020. 

За звітний період членами наукової школи:  

Співорганізовано:    

 ІV Міжнародна наукова конференція УАДО «Імплементація європейських стандартів в 

українські освітні дослідження» (26 червня 2020 року, онлайн). Тема доповіді  «Українська 

академічна спільнота і виклики COVID 19»;  

 ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст» (Умань, 2020). Тема доповіді – «Первинна професійна 

соціалізація вчителів у світлі реформи „Нова українська школа‟»;    

 Студентський круглий стіл «Перші кроки в науці», 20 травня 2020, Умань. 

Професор Заболотна О.А. : 

 Член спеціалізованої вченої ради в Сумському державному педагогічному університеті імені 

А.С. Макаренка (13.00.01) (Д55.053.01) 

Член п‟яти одноразових спеціалізованих вчених рад: 

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДФ 74.053.001 – із 

захисту дисертації Войтовської А.І 

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДФ 74.053.002 – із 

захисту дисертації Моргай Л.А. 

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДФ 74.053.007 – із 

захисту дисертації Очеретяного А.В. 

https://nauka.udpu.edu.ua/%d0%b4%d1%84-74-053-001/
https://nauka.udpu.edu.ua/%d0%b4%d1%84-74-053-002/
https://nauka.udpu.edu.ua/%d0%b4%d1%84-74-053-007/


 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ДФ 55.053.004 - із 

захисту дисертації Тарабана Ю.В. 

 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ДФ 55.053.005 - із 

захисту дисертації Чуричканич І.Е. 

 

Наукова школа «Підготовка майбутніх учителів в умовах розвитку вищої освіти» 

Керівник: д.пед.н., проф. Безлюдна В.В. 

Робота наукової школи спрямована на: 

 - дослідження теоретичних засад вищої освіти яких становлять основні положення 

законів та закономірностей розвитку освіти в світовому, регіональному і національному 

масштабах;  

- вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з питань підготовки 

майбутніх учителів в умовах розвитку вищої освіти; 

 - забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів для школи та вдосконалення 

наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету; 

 - організація наукових досліджень у партнерстві з іншими ЗВО, закладами освіти 

шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, 

проведення конференцій, нарад; 

 - здійснення видавничої діяльності (випуск інформаційно-методичної літератури, 

брошур, посібників, бібліографічних покажчиків,  періодичних видань з питань підготовки 

майбутніх учителів в умовах розвитку вищої освіти тощо); 

- організація міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і 

науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів, тощо. 

Здійснюється наукове керівництво аспірантами: 

 Бень В. В. Педагогічні умови формування національної ідентичності студентської молоді в 

закладах вищої педагогічної освіти у позааудиторній роботі, спеціальність – 011 освітні 

педагогічні науки; спеціалізація – теорія і методика професійної освіти. 

 Коломієць О. С. Тенденції розвитку міжнародної діяльності педагогічних університетів 

України (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки. 

Спеціалізація 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  

 Казак Ю. Ю. Підготовка майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти на 

основі акмеологічного підходу. Спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки; спеціалізація 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Здійснено опонування докторської дисертації проф. Безлюдною В.В. 

Павелків Катерини Миколаївни «Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти (29 вересня 2020 року). 
 

Здійснено експертизу дисертацій проф. Безлюдною В.В. 

 Докторської дисертації Цимбал-Слатвінської С. В. «Теорія і практика професійної 

підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих 

навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 (10 лютого, 2020). 

 Кандидатської дисертації Гордаша А. М. «Формування основ художньої майстерності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки» зі спеціальності 

13.00.04 (20 січня 2020). 



 Кандидатської дисертації Колісніченко А. І. «Професійна підготовка майбутніх учителів 

іноземних мов в університетах Нідерландів» зі спеціальності 13.00.04 зі спеціальності 

13.00.01 (22 квітня 2020). 

 Кандидатської дисертації Коміренка Ю. А. «Розвиток системи виховання в кадетських 

корпусах України в середині ХІХ – на початку ХХ століття» (30 квітня 2020). 

Здійснено рецензування дисертацій проф. Безлюдною В.В. 

 Кандидатської дисертації Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США зі спеціальності 011 (11 травня 2020). 

 Докторської дисертації Кірдана Олександра Петровича «Теорія і практика професійної 

підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти» спеціальностей 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти (15.06.2020). 

 

За звітний період членами наукової школи:  

Співорганізовано:    

 ІІІ Міжнародній науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст», 10 квітня 2020 р., м. Умань.  

 ІІІ Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Роль іноземних мов у 

соціокультурному становленні особистості», 14 – 15 квітня 2020 р., Київ.  

 Студентський круглий стіл «Перші кроки в науці», 23 квітня 2020, Умань.  

Представлено результати досліджень на двох міжнародних науково-практичних 

конференціях закордоном. 

Вийшли друком 3 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 

Web of Science і Scopus, 2 статті у зарубіжних виданнях; 4 статті у фахових виданнях України 

категорії Б та 1 навчальний посібник. 

Безлюдна В. В. є членом спеціалізованих вчених рад: К 74. 053. 02. Уманського 

державного педагогічного університету імені П. Тичини; К 74. 053. 01. Уманського 

державного педагогічного університету імені П. Тичини. Брала участь у разовій раді ДФ 

74.053.010 Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини по захисту 

дисертаційного дослідження Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США зі спеціальності 011 (17 листопада 2020); є 

членом  Міжнародної асоціації IATEFL (International Association of Teachers of English as a 

Foreign Language) (Міжнародній асоціації вчителів англійської мови як іноземної мови. 

 

Лабораторія педагогічної компаративістики 

Керівник: д.пед.н., проф. Заболотна О.А.    

Робота Лабораторії спрямована на проведення теоретичних та експерементальних 

досліджень з метою проведення порівняльного аналізу, формування науково-методичної бази 

порівняльної педагогіки, розробка посібників, укладання монографій з результатами 

порівняльно-педагогічних досліджень, проведення наукових конференцій, дискусій, семінарів, 

тренінгів, розробка методичних рекомендацій тощо. 

 За звітний період членами Лабораторії: (перепитати) 

 співорганізовано 4 конференції різного рівня, з них 2 Міжнародні науково-практичні 

конференції та 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції, 1 круглий стіл, 1 Зимову 

школу УАДО; проведено Міжнародну олімпіаду з англійської мови для школярів 

м. Умань (Україна) та м. Гнєзно (Польща); 

 видруковано 1 номер журналу «Порівняльно-педагогічні студії» категорія «Б»; 

 вийшли друком 7 монографій (колектив авторів); 3 статті у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз даних Web of Science і Scopus, 5 фахових статей у 



виданнях категорії Б; 2 статті в інших виданнях України, 22 тез у збірниках наукових 

праць; 

 ведеться розробка 16 індивідуальних тематик, спрямових на дослідження проблем у 

вищій та середній школі та психолого-педагогічних проблем порівняльної педагогіки. 
Професор Заболотна О.А. : 

Головний редактор журналу «Studies in Comparative Education» (Порівняльно-педагогічні 

студії). Режим доступу: http://pps.udpu.edu.ua/about/editorial Team (2017-2019 рр.) і член 

редакційної колегії журналів «Advanced Education» (Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут») та «Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології» (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка).    

Член Лабораторії доцент Гут Н.В. є:  

Заступник головного редактора та член редакційної колегії наукового видання «Філологічний 

часопис». URL: http://fch.udpu.edu.ua/about/editorialTeam 

Член редакційної колегії, мовний редактор наукового видання «Studies in Comparative 

Education». URL: http://pps.udpu.edu.ua/about/editorialTeam    
Члени Лабораторії належать до Міжнародної асоціації IATEFL (Міжнародної асоціації 

викладачів англійської мови як іноземної мови), Британської асоціації істориків педагогіки, 

Британського товариства освітнього лідерства, менеджменту й адміністрування (British 

Educational Leadership, Management and Administration Society), ГО «Смарт освіта», УАДО, 

TESOL; професійних товариств «Differentiating instruction with Educational Technology» 

(https://www.edweb.net/differentiate); «Social-Emotional Learning, Positive Behaviour and Student 

Achievement» (https://www.edweb.net/studentachievement). 

 

VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового 

співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і 

науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи 

розвитку) (до 20 рядків).  

Традиційними напрямками міжнародного співробітництва факультету є: підвищення 

кваліфікаційного та освітнього рівня як науково-педагогічних працівників, так і студентів у 

зарубіжних освітніх закладах; спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; 

міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство у міжнародних 

наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та 

студентів у міжнародних програмах та фондах, стажуваннях; висвітлення та відзначення 

наукових досягнень кафедри на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-

побратимів. 

За підтримки ITEAFL Ukraine та Британської ради в Україні на базі факультету 

іноземних мов було відкрито English Speaking Hub, мета якого полягає у здійсненні освітньої, 

методичної та наукової підтримки усіх, хто вивчає чи викладає англійську мову у 

Черкаському регіоні. 

Відповідно до наказу № 1004 0/д від 26.12.2017 професор Безлюдна В.В. є менеджером 

проекту «MoPED – Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching 

Instruments» (Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних 

інструментів викладання) у рамках програми ЄС Erasmus+. 

Разом з тим, доц. Бондарук Я. В., Процько Є.С. продовжували роботу як члени робочої 

групи проекту MoPED Еразмус+, КА–2, який здійснюється за підтримки національного 

офісу Erasmus + та  Міністерства освіти і науки України. У поточному році колеги 

відвідували тренінги та коодинаційні зустрічі у рамках роботи консорціуму з використання 

ІКТ у сучасній освіті. 

http://pps.udpu.edu.ua/about/editorial%20Team
http://fch.udpu.edu.ua/about/editorialTeam
http://pps.udpu.edu.ua/about/editorialTeam
https://www.edweb.net/studentachievement


Професор кафедри Заболотна О.А. задіяна в проектах: співкоординатор проєкту 

УАДО «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей 

освітян в Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA) (Jean Monnet Support to 

Associations Project), фінансований Європейською Комісією (2016 – 2020); координатор та 

Н.В. Гут відповідальний секретар дослідження у проєкті УАДО «Діяльнісний підхід у школі» 

(Навчання через гру) (Lego Foundation, Австралійська рада дослідників освіти) (2020 – 2021); 

координатор – Модуль Жана Моне в Інституті педагогіки НАПУ України «Європейська 

якість навчання для кращої успішності учнів» (European Teaching Excellence for Students' 

Better Performance (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) (2020 – 2023); Проєкт 

УАДО «Коли наука – жінка» (When Science is a Woman) (у партнерстві з Познанським 

університетом імені Адама Міцкевича, грант Université Paris Dauphine);член робочої групи 

проекту СумДПУ ім. А.С. Макаренка «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на 

засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне (К3) 

https://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4508&Itemid=984; 

координатор Міжнародної олімпіади з англійської мови для школярів м. Умань та м. Гнєзно.  

Доцент кафедри іноземних мов Мамчур Є.А. пройшов науково-педагогічне 

стажування «Едукація та індивідуалізація в закладах освіти» (досвід Вищої Школи Технічної 

в Катовіцах) м. Катовіце (Польща). 

Доцентом Авчінніковою Г.Д. було пройдено онлайн-курс підвищення кваліфікації від 

Гете Інституту з 13.01.2020 р. по 22.03.2020 р. та з 08.04.2020 р. по 10.05.2020 р., (Усього: 90 

год.). Тема: «ВНН 2: Як вивчають німецьку мову як іноземну?» («DLL 2: Wie lernt man 

die Fremdsprache Deutsch?»). Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації було взято 

за основу під час розробки дисциплін «Методика навчання другої іноземної мови» (ОС 

«бакалавр»‚ ІІІ курс) та Методика навчання другої іноземної мови у профільній школі» (ОС 

«магістр»‚ І курс)‚ що передбачало здійснення комплексного аналізу закордонного досвіду 

організації освітнього процесу та його переосмислення крізь призму освітніх реалій 

України‚ які характеризуються тяжінням до європеїзації.    

Доцент Людмила Загоруйко бере участь у реалізації проекту Європейського Союзу 

Еразмус+ напряму Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для 

розширення можливостей освітян в Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA). 

Доцент Людмила Загоруйко є редактором часопису «Rozdroża: Еuropa środkowa i 

wschodnia w historii i historiach historyków», Умань-Познань-Ченстохова. 

У лютому 2020 року університет приймав представницю Американської Ради в 

Україні Інну Бараш, яка провела презентацію програм для навчання та стажування у США. 

26–27 лютого 2020 доц. Тетяна Капелюшна очно долучились до роботи конференції з 

питань розвитку взаємин України та Польщі, яка відбулася на базі Педагогічного 

Університету імені Освіти Національної Комісії (м. Краків, Республіка Польща). 

Члени кафедри є членами Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної 

мови в Україні (IATEFL Ukraine), Української асоціації дослідників освіти (УАДО), 

Міжнародної спілки славістів-когнітивістів (The Slavic Cognitive Linguistics Association). 

Перспективним вважаємо подальше розширення спектру партнерських навчальних 

установ для співробітництва на рівні стажування викладачів, навчання студентів та участі у 

міжнародних програмах та проектах. Долучитися до розробки та впровадження інноваційних 

наукових освітніх проектів. 

Інтернаціоналізація сфер діяльності факультету іноземних мов здійснювалась у рамках 

8 угод про співпрацю з освітніми закладами закордону.   

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання науково-

https://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=1358863&displayformat=dictionary


дослідних робіт або отримано гранти): 

 

№ 

з/п 

Країна-

партнер (за 

алфавітом) 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітниц-

тва 

Документ, 

відповідно до 

якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

1 Латвія Ризький 

міжнародний 

університет 

«ISMA» 

Обмін 

досвідом і 

результатами 

навчальної 

діяльності та 

організація 

спільних 

семінарів й 

конференцій з 

метою обміну 

науковою 

інформацією 

Угода про 

співробітництво 

23.03.2015 р. –

23.03.2025 р. 

Участь у 

конференціях, 

обмін 

публікаціями, 

наукове 

стажування  

викладачів 

2 Об‟єднане 

Королівство 

Великої 

Британії та 

Північної 

Ірландії 

Британська 

Рада в Україні 

Розвиток 

лідерського 

потенціалу 

студентської 

молоді 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України № 871 

від 12.08.2015 р. 

Термін дії: 

травень 2019 р. 

Система тренінгів 

для студактиву 

факультету 

іноземних мов 

3 Португалія  

 

Університет 

Порто 

Співпраця за 

договором 

Erasmus+ 

Угода про 

співробітництво, 

науковий обмін 

2018-2019 р.р. 

Обмін 

студентського та 

професорсько-

викладацького 

складу 

4 Республіка 

Польща  

Державна 

вища 

професійна 

школа імені 

Я.А.Коменсь-

кого у Лєшно 

 

Наукове 

співробітниц-

тво, 

мобільність 

студентів. 

Співпраця за 

програмою 

Erasmus+ 

Угода про 

співробітництво 

2014-2021 рр. 

Участь у спільних 

наукових і 

методичних 

дослідженнях, 

стажуваннях та 

акдемічних 

обмінах 

студентами 

5 Туреччина Університет Підвищення Угода про Участь у спільних 



 

 

 

 

 

 

Аланья 

Алладін 

Кейкубат 

ефективності 

навчально-

методичної, 

виховної та 

науково-

дослідницької 

діяльності у 

підготовці 

фахівців, 

зміцнення 

дружніх 

відносин 

співробітництво 

17.02.2017 р. –

17.02.2022 р.  

 

проектах, 

публікаціях 

6 Узбекистан Ургенчський 

державний 

університет 

Підвищення 

ефективності 

навчально-

методичної, 

виховної та 

науково 

дослідницької 

діяльності у 

підготовці 

фахівців, 

зміцнення 

дружніх 

відносин 

Угода про 

співробітництво 

15.12.2018 р. 

(безстрокова) 

Академічна 

мобільність 

студентів, 

викладачів; 

відрядження для 

адміністрації; 

проведення лекцій 

та практичних 

занять; 

робота над 

підручниками, 

науковими 

матеріалами, 

монографіями 

тощо; 

спільне проведення 

наукових 

досліджень 

7. Велика 

Британія, 

Україна 

Британська 

Рада в Україні 

Розробка 

експеримента

льної 

програми 

методики 

викладання 

англійської 

мови у 

середній 

загальноосвіт

ній школі 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України № 871 

від 12.08.2015 р. 

Термін реалізації 

проекту: 

березень 2013 – 

травень 2019 рр. 

Розробка та 

впровадження 

нової 

експериментальної 

методики 

викладання 

англійської мови у 

школі. 

8. Велика 

Британія, 

Україна 

Британська 

Рада в 

Україні, 

IATEFL 

Реалізація 

проекту  

«Розвиток 

регіональних  

Лист про 

співпрацю від 

07.10.2019 року 

Відкриття і 

забезпечення 

функціонування 

Регіонального  



Україна англомовних 

спільнот в 

Україні»  

 

Англомовного 

хабу 

 

 
 

IX. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням 

окремо кожної бази та відповідного трафіка). 

 

8. Патентно-ліцензійна діяльність: 

 
8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и); 

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 

 
X. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в 

УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

Викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов працюють над дослідженням 1 

кафедральної теми «Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики» 

(державний реєстраційний номер №  0111U7550) та 14 індивідуальних наукових тематик. 

Керівник кафедральної теми – доктор педагогічних наук, професор Білецька І.О. Терміни 

виконання кафедральної теми: 09.2016 р. – 12.2020 р. Мета виконання теми: дослідити 

теоретичні та прикладні аспекти романо-германської філології та методики навчання 

іноземних мов. 

 

№ 

з/п 

Реєстрацій 

реє номер 

Назва твору Автори Рік 

1  2 3 4 

1 № 94638 Неперервна професійна 

освіта вчителів 

англійської мови у країнах 

Європейського Союзу: 

теорія і практика 

(монографія) 

Комар О.С, 10.12.2019. 

 № 98297 Англійська мова: 

навчальний посібник 

Прокоф‟єв Г. Л., Комісаренко Н. 

О., Гейко М. О., Сухомейло Т. Г. 

  23.06.2020 р. 

 № 94948  Німецька мова для ОС 

«бакалавр»:  

навчальний посібник 

Кирилюк М.А., Авчіннікова 

Г.Д., Казак Ю.Ю., Ставчук Н.В. 

23.12.2019 р.) 

 Подано на 

отримання 

свідоцтва 

 Теорія і практика 

полікультурної освіти: 

англомовний світ: 

монографія  

 

Білецька І.О. 

Свиридюк О.В. 

Шульга Н.В. 

2020 



За звітний період у контексті розробки кафедральної теми:  

– у руслі лінгвометодики: досліджено специфічні особливості оцінювання учнів 

у колежах Франції; проаналізовано особливості розробки професіограми  вчителя іноземних 

мов НУШ в епоху трансформаційних викликів сьогодення; окреслено перспективи 

використання платформи Moodle та онлайн додатка MyEnglishlab в процесі викладання 

іноземних мов; вивчено значущість полікультурного підходу у контексті формування 

педагогічної культури вчителя іноземної мови; обґрунтовано необхідність застосування 

методу віртуальної екскурсії на заняттях з іспанської мови; охарактеризовано перспективи 

розвитку рефлексивного потенціалу особистості майбутнього вчителя; окреслено доцільність 

застосування активних та інтерактивних форм роботи на уроках іноземної мови; вивчено ряд 

інтерактивних технологій та їхнє значення у формуванні комунікативної  компетентності 

учнів; проаналізовано проблеми підготовки до професійної діяльності майбутніх учителів 

німецької мови в закладах вищої освіти; охарактеризовано концепції, мету та принципи 

полікультурної освіти в США; вивчено особливості організації дистанційного навчання 

студентів немовних спеціальностей у педагогічних ЗВО; описано перспективи імплементації 

австрійського досвіду викладання іноземних мов в університетах та педагогічних коледжах 

України; окреслено сучасні технології підготовки педагога в освітньо-інформаційному 

середовищі; досліджено роль взаємного читання як способу покращення мікроклімату на 

заняттях; вивчено категорію «виховання» в педагогічному дискурсі.  

– у руслі лінгвістики: окреслено стилістичні особливості відтворення 

емотивності при перекладі художніх текстів; описано особливості вживання Présent de 

l‟indicatif в сучасній французькій мові; розкрито особливості утворення неологізмів у 

сучасній іспанській мові; досліджено мультикультуралізм як культурний та лінгвістичний 

феномен британського суспільства; охарактеризовано лінгвоперсонологію як пріоритетну 

галузь лінгвістики; вивчено психологізм як мовознавчи й напрям; проаналізовано сучасні 

запозичення з англійської мови в німецьку в структурно-семантичному аспекті; окреслено 

концепт як базове поняття когнітивної лінгвістики; досліджено англо-американські 

запозичення у французькій мові Квебеку; з‟ясовано особливості застосування графічного 

ресурсу електронного дискурсу (на матеріалі англійської та французької мов);  

охарактеризовано метонімію як спосіб творення номінативних лексичних одиниць з 

власними назвами у французькій мові; вивчено композиційні особливості публічної 

політичної промови; окреслено основні категорії лінгвокультурної концептології:  мова,  

культура; вивчено лінгвокультурологічні тенденції в сучасній лінгвістиці; проаналізовано 

лексичний вимір сучасного англомовного екологічного дискурсу; з‟ясовано та виявлено 

засоби вербалізації кліматичних змін у сучасних англійських ЗМІ; проаналізовано 

синтаксичні конструкції з пропущеним присудком у сучасній французькій мові; здійснено 

порівняльний аналіз мовних одиниць-репрезентантів емоції гніву (на матеріалі французької 

та української мов); проведено аналіз еліптичних дієслівних конструкцій сучасної 

французької мови у структурно-семантичному вимірі. 

Розроблено та апробовано в освітньому процесі факультету іноземних мов: 
посібник «Фонетика німецької мови» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»; 

«Посібник з німецької мови для студентів закладів вищої освіти (німецька як друга 

іноземна)»; посібник «Лекційний курс з лінгвокраїнознавства країн другої іноземної мови 

(німецької) для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»; посібник «Le Françаis» для 

здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей, посібник «Le Françаis. Початковий рівень» 

для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» мовних спеціальностей.    

Результати дослідницької роботи знайшли відображення у: 5 навчально-методичних 

посібниках, 2 статтях, проіндексованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, 1 

статті, проіндексованій у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, 10 статтях 



у фахових виданнях України; 8 статтях у зарубіжних виданнях; 35 тезах доповідей на 

міжнародних конференціях в межах України; 4 тезах доповідей на міжнародних 

конференціях за межами України; 8 тезах доповідей на всеукраїнських конференціях.   

 

В організації та проведенні наукової діяльності у 2020 році колектив кафедри 

англійської мови та методики її навчання керувався положеннями Національної доктрини 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, нормативними документами МОН України щодо 

модернізації освітянської галузі та положенням про науково-дослідну роботу Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Кафедральна тема «Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному 

факультеті» (державний реєстраційний номер № 0111U007527). Керівник – завідувач 

кафедри, доцент Гембарук А.С. Науково-дослідна робота в рамках означеної теми 

виконується викладачами в межах робочого часу. У контексті означеної проблематики 

досліджуються питання змісту навчання англійської мови як фахової дисципліни та змісту 

методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, що засвідчується участю у 

семінарах, круглих столах, наукових конференціях та публікаціях різного рівня. Члени 

кафедри є членами Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної мови в 

Україні (IATEFL Ukraine), Української асоціації дослідників освіти (УАДО), Міжнародної 

спілки славістів-когнітивістів (The Slavic Cognitive Linguistics Association). 

За результатами дослідження кафедральної теми підготовлено: 

- монографії – 2 (рекомендовані Вченою радою університету - 1);  

- посібники – 15 (9 із них рекомендований Вченою радою університету); 

- методичні рекомендації – 3;  

- статті, проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science - 9; 

- статті у фахових виданнях України (категорії Б) – 15; 

-статті у виданнях України (категорії В) – 1; 

- статті у інших виданнях -2; 

- тези доповідей на міжнародних конференціях - 39;  

- тези доповідей на вітчизняних конференціях - 4; 

- захист кандидатської дисертації – 2. 

У звітному 2020 році зусилля кафедри були спрямовані на підготовку науково-

педагогічних кадрів.  

26 серпня 2020 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 74.053.006 УДПУ імені Павла 

Тичини відбувся захист кандидатської дисертації Підгаєцької А.В. на тему: «Студентське 

самоврядування в університетах Канади» зі спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. 

Науковий керівник д.п.н., проф. Заболотна Оксана Адольфівна. 27.08.2020 р. Підгаєцька А.В. 

достроково завершила навчання в аспірантурі (2017-2020) у зв‟язку з достроковим захистом 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

04 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся захист  дисертаційного 

дослідження Колісніченко А.І. на тему: «Професійна підготовка майбутніх учителів 

іноземних мов в університетах Нідерландів» із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Науковий керівник - Коляда Наталія Миколаївна, доктор пед. наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.  

Доцент кафедри Гембарук А.С. є членом редакційної колегії Збірника наукових праць 

студентів та молодих учених (За матеріалами ІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної Інтернет-конференції «Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації»‚ 

20 березня 2020 р.). Умань: Візаві‚ 2020. 318 с. 



Доцент кафедри Бондарук Я.В. є членом редакційної колегії наукового журналу 

“Economies‟ Horizons” (Категорія Б) та членом редакційної колегії наукового журналу 

“Studies in Comparative Education” (Категорія Б). 

Професор кафедри Бріт Н.М. є директором Регіонального центру навчання іноземних 

мов УДПУ імені Павла Тичини, а також членом редакційної колегії факультетських 

збірників. 

Професор кафедри Бріт Н.М., доценти Сушкевич О.В. та Бойко Я.А. проходять наукове 

стажування у Житомирському державному університеті імені Івана Франка з 16 листопада по 

29 грудня 2020 р. 

Ст. викладач кафедри Загребнюк Ю.В.пройшла стажування у Вінницькому  державному 

педагогічному  університет ім. М. Коцюбинського з 3 лютого 2020 року по 13 березня 2020 

року (НВ № 02125094 / 001-20 БО).  

У звітному році доцента кафедри Бевз О.П. нагороджено подякою відділу освіти 

Уманської міської ради за підтримку обдарованої молоді та керівництво роботою МАН на 

факультеті іноземних мов. 

 
Наукова робота кафедри передбачала проведення теоретичних та експериментальних 

досліджень у галузі германської філології, методики навчання іноземних мов у вищій та 
середній школі, зіставної (компаративної) педагогіки,  психолого-педагогічних проблем.  

В рамках розробки над комплексною темою кафедри «Адаптивна система навчання 

іноземних мов у немовному вузі» (0111U007543 від 09. 2011 р., керівник: д.пед.н., 

проф. Безлюдна В.В.  

За звітний період вийшли друком 4 навчальних посібники, 1 методичні рекомендації, 

1 Концепція іншомовної освіти, 2 статті у науково-метричних базах (1) Web of Science та (1) 

Scopus, 7 статей у наукових виданнях України (категорія Б), 6 статей у закордонних 

виданнях, 1 стаття у інших наукових виданнях України, тези доповідей на міжнародних 

конференціях в межах України – 20, за кордоном – 1; на всеукраїнських конференціях – 7. 

Професор кафедри іноземних мов Безлюдна В.В. отримала вчене звання професора. 

Доцент кафедри іноземних мов Нестеренко І.Б. отримала вчене звання доцента. 

 

В рамках роботи над комплексною темою кафедри «Інноваційний потенціал порівняльно-

педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» 0111U009200 (№1616/01 від 13.10.11, 

керівник: д. пед. н., проф. Заболотна О.А.) за звітний період вийшли друком:  

2 монографії в Україні та 6 закордоном, 2 статті у науково-метричних базах Web of Science та 

1 стаття Scopus подана до друку, 5 статей у наукових виданнях України (категорія Б), 6 

статей у закордонних виданнях, 2 статті у інших наукових виданнях України. Тези доповідей 

на міжнародних конференціях в межах України – 15; закордонних – 1; на всеукраїнських 

конференціях – 5. 

Проф. Заболотна і доц. Свиридюк пройшли стажування у IIІ Зимовій школі Української 

асоціації дослідників освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» 27 січня – 

01 лютого 2020 р., де Заболотна О.А. була тренером. 

Доцент кафедри іноземних мов Мамчур Є.А. пройшов науково-педагогічне 

стажування «Едукація та індивідуалізація в закладах освіти» (досвід Вищої Школи Технічної 

в Катовіцах) м. Катовіце (Польща). 

Викладач Сліпенко В.О пройшла основний захист дисертації на здобуття наукового 

ступеню «доктора філософії» на тему «Формування підприємницької компетентності учнів у 

середніх школах США». 

 



XI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень. 

Оновити дані про закупівлю за звітний рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

 

Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри теорії та практики іноземних мов 

(протокол № 7 від 14 грулня 2020 р.).  

Декан факультету               ____________________                  І. С. Постоленко 

 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою та 

мовою оригіналу) і його марка, фірма-

виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) для 

якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, тис. 

гривень 

1 2 3 4 
 

Столи учнівські в ауд. №6 (7 шт.) Кафедра іноземних мов  1953 грн. 
 


