
Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри/факультету/інституту  

за 2019 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 7рядків): 

Факультет іноземних мов було створено у 2005 році. У 2015 році факультет іноземної 

філології було перейменовано на факультет іноземних мов. Декан факультету – канд.пед.наук, 

доцент І.С. Постоленко. На базі факультету іноземних мов у 2008 році було створено 

Регіональний центр іноземних мов як  консорціумна наукова структура факультету. Діяльність 

Регіонального центру навчання іноземних мов здійснюється в рамках офіційної угоди між 

Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Регіональним 

центром навчання іноземних мов факультету іноземних мов Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Підструктурами Центру є: 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). 

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.). 

Кафедра англійської мови та методики її навчання, як випускова кафедра факультету, 

здійснює підготовку здобувачів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» з галузі знань 01. Освіта / 

Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта. (Мова і література (англійська)) та забезпечує 

викладання 22 дисциплін. Наукова робота кафедри передбачає проведення  наукових 

досліджень у галузі компаративної педагогіки, психолого-педагогічних проблем, методичної 

підготовки майбутніх учителів англійської мови, що засвідчується учстю у семінарах, 

наукових конференціях, та публікаціях різного рівня. Викладачі кафедри англійської мови та 

методики її навчання працюють над дослідженням 1 кафедральної теми «Конструювання 

змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті» (державний реєстраційний номер 

№  0111U7527). Керівник кафедральної теми – кандидат педагогічних наук, доцент 

Гембарук А.С. 

Кафедра теорії та практики іноземних мов, як випускова кафедра факультету, як 

випускова кафедра, готує здобувачів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 03 Гуманітарні 

науки, спеціальності 035 Філологія. Забезпечує викладання 34 навчальних дисциплін. Наукова 

робота кафедри передбачає проведення наукових досліджень у галузі загального мовознавства, 

лінгводидактики вищої та середньої школи, компаративної педагогіки, психолого-

педагогічних проблем. Викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов працюють над 

дослідженням 1 кафедральної теми «Актуальні питання іншомовної філології та 

лінгвометодики» (державний реєстраційний номер №  0111U7550). Керівник кафедральної 

теми – доктор педагогічних наук, професор Білецька І.О.  

Кафедра іноземних мов є загальноуніверситетьскою. За кафедрою закріплені такі 



дисципліни як: «Іноземна мова (англійська, німецька, французька)»; «Ділова іноземна мова 

(англійська, німецька, французька)»; «Іноземна мова для професійного спілкування 

(англійська, німецька, французька)»; «Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні». 

Кафедральні теми – «Адаптивна система навчання іноземних мов у немовному вузі» 

(№ 0111U007543) та «Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для 

розвитку освіти в Україні» (№0111U009200). 

 
 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2019 рік (можна у вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

 

* Безлюдний О.І. – доктор пед.наук, професор, ректор УДПУ імені Павла Тичини, 

внутрішнє суміщення 

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

суміщення 

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

студентами,внутрішнє суміщення 

 

У 2019 році на кафедрі теорії та практики іноземних мов зменшилася на 1-го кількість 

штатних кандидатів наук, доцентів у зв’язку зі звільненням з роботи Вінг Т.О. (зміна місця 

проживання).  

У 2019 році за власним бажанням звільнись з роботи 5 викладачів кафедри англійської 

мови та методики її навчання: доцент Шульга Н.В., викладач Слободяник О.О., викладач 

Кобилянська В.О. (зміна місця роботи), викладачі Безрукова А.Р. та Коваленко Н.Р. (зміна 

місця проживання). У 2019 році кадровий склад кафедри англійської мови та методики її 

навчання був поповнений науково-педагогічними працівниками у кількості 5 осіб: 

Опришко А.Ю., Підгаєцька А.В. прийняті на посаду викладача, Коломієць О.С. – на посаду 

викладача-стажиста, Яловенко О.В., канд.філ.наук, повернулась із декретної відпустки на 

посаду викладача, Коломієць М.М. переведена із посади старшого лаборанта кафедри на 

посаду викладача. 

У зв’язку зі вступом викладача кафедри Палагути І.В. у аспірантуру УДПУ імені Павла 

Тичини прийнято Тарасенко А.В. на посаду викладача-стажиста кафедри іноземних мов. 
 

 

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

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 
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о
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и

 Доктори наук Кандидати наук Без ступеня 

Штатних 
За зовнішнім 

сумісництвом 
Штатних 

За зовнішнім 

сумісництвом 
Штатних 

За зовнішнім 

сумісництвом 

2019        

КТП

ІМ 

1 - 7 - 7 - 15 

 

КАМ

МН 

  15  11  26  

КІМ 2  13 1 2 1 17 

 

Всьо

го 

3  35 1 20 1 58 



таблиці та побудувати діаграму: 

 

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

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

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році дослідженнями і розробками, 
які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то 
зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за 
кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг 
фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий 
результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування); 

У 2019 році на факультеті не виконувались дослідження і розробки за рахунок коштів 

державного бюджету.  
 
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за 
повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його 
новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 

У 2019 році на факультеті не виконувались перехідні науково-дослідні роботи. 

III. Розробки, які впроваджено у 2019 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 
співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1. Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 
дослідження 

«Організаційно-

Результати 

дисертаційного 

дослідження  

впроваджувалися в 2016-
2019 р.р. викладачами 

кафедри 

ПВНЗ 

«Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 
університет імені 

академіка Степана 

№ 031/157 

від 

29.03.2019 

р. 

Досліджений 

Комаром О.С. 

матеріал підґрунтя 

неперервної 
професійної 

освіти вчителів 

Категорії робіт 2019 

к-сть од. 
тис. 

гривень 
Фундаментальні – – 

Прикладні – – 

Госпдоговірні – – 

Гранти – – 

 
 



педагогічні 

засади 
неперервної 

професійної 

освіти вчителів 

англійської мови 
в країнах 

Європейського 

Союзу» Комара 
Олега 

Станіславовича 

педагогіки та кафедри 

іноземних мов під час 
підготовки студентів 

спеціальності 

014.02 – мова і література 

(англійська). 

Дем’янчука» англійської мови у 

трирівневій 
системі вищої 

освіти в 

європейських 

країнах, 
форми, технології 

і методи 

підготовки 
вчителів 

англійської мови, 

реалізація 
педагогічних умов 

цього процесу 

використовувалис

я на лекційних, 
практичних і 

лабораторних 

заняттях, під час 
самостійної 

роботи з 

навчальних 

дисциплін 
«Педагогіка», 

«Історія 

педагогіки», 
«Методика 

навчання 

англійської мови», 
а 

також 

педагогічної 

практики. 

2. Довідка про 

впровадження та 

апробацію 
матеріалів 

докторського 

дисертаційного 

дослідження 
«Організаційно-

педагогічні 

засади 
неперервної 

професійної 

освіти вчителів 
англійської мови 

в країнах 

Європейського 

Союзу» Комара 
Олега 

Станіславовича 

Упродовж 2016-2019 н. р. 

на кафедрі англійської 

філології та методики 
викладання англійської 

мови була проведена 

апробація та 

впровадження результатів 
дослідження Комара О.С. 

Впровадження 

відбувалось шляхом 
посилення професійно-

орієнтованого 

спрямованості, 
удосконалення змісту 

навчання іноземної мови. 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 
університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

№ 01-28/765 

від 

05.04.2019 
р. 

Впровадження 

відбувалось на 

підставі науково-
методичних 

розробок і 

рекомендацій, 

складених 
Комаром О.С. за 

результатами 

свого 
дослідження. 

Теоретичні 

положення 
дослідження 

Комаре 

О.С. знайшли 

відображення в 
навчальних 

програмах 

кафедри 



англійської 

філології те 
методики 

викладання 

англійської мови і 

є авторськими. 
Теоретична 

підготовка 

студентів 
супроводжувалась 

розробленими 

діалогами, 
ситуаціями, 

проблемними 

завданнями 

тренінгами, що 
стимулювали у 

них розвиток 

самосвідомості, 
персоналізації дій, 

критичногс 

мислення, 

рефлексії, навичок 
самоаналізу й 

саморегуляції в 

професійно-
орієнтованив 

діяльності. 

3. Довідка про 

впровадження 
результатів 

дисертаційного 

дослідження 
здобувача 

наукового 

ступеня доктора 
педагогічних 

наук Комара 

Олега 

Станіславовича 
на тему: 

«Організаційно-

педагогічні 
засади 

неперервної 

професійної 
освіти вчителів 

англійської мови 

в країнах 

Європейського 
Союзу» за 

спеціальністю 

011 Науки про 

Упродовж 2017-2019 

років Комаром О.С. 
проводились діагностичні 

зрізи з метою визначення 

рівня обізнаності зі 
змістом, формами та 

методами професійної 

підготовки, а також стану 
професійної готовності до 

навчання англійської 

мови школярів серед 

студентів і магістрантів 
філологічного факультету 

Національного 

університету 
«Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка. 

Національний 

університет 
«Чернігівський 

колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка  

№ 10 від 

15.04.2019 
р. 

Під час 

проведення занять 
зі студентами 

застосовувалися 

проблемні, 
дослідницькі 

методи, завдання 

проблемно-
творчого 

характеру, 

спрямовані на 

розвиток 
інтелектуальних, 

організаційних і 

комунікативних 
умінь студентів, 

самостійна робота 

пошукового 
характеру. 

Розроблена 

методика 

підготовки 
майбутніх 

учителів 

англійської мови у 



освіту 13.00.04. – 

теорія та 
методика 

професійної 

освіти 

процесі 

професійної 
підготовки дала 

позитивні 

результати і може 

бути 
впроваджена у 

практику роботи 

вищої школи. 

4. Довідка про 

впровадження 

результатів 

дисертаційного 
дослідження 

здобувача 

наукового 
ступеня доктора 

педагогічних 

наук Комара 
Олега 

Станіславовича 

на тему: 

«Організаційно-
педагогічні 

засади 

неперервної 
професійної 

освіти вчителів 

англійської мови 

в країнах 
Європейського 

Союзу» за 

спеціальністю 
011 Науки про 

освіту 13.00.04. – 

теорія та 
методика 

професійної 

освіти 

Результати 

дисертаційного 

дослідження 

впроваджувалися в 2016-
2019 рр. викладачами 

кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КНЗ 
КОР “Київський 

обласний 

інститут післядипломної 
освіти педагогічних 

кадрів” у процесі 

підвищення 

кваліфікації вчителів 
іноземних мов, тому 

числі й англійської мови. 

Комунальний 

навчальний заклад 

Київської 

обласної ради 
«Київський 

обласний інститут 

післядний освіти 
педагогічних 

кадрів» 

№ 87 від 

24.04.2019 

р. 

Досліджені 

Комаром О.С. 

матеріали успішно 

використовувалис
я на курсах 

підвищення 

кваліфікації 
вчителів 

англійської мови 

для забезпечення 
змісту 

соціально-

гуманітарного, 

професійного та 
фахового модулів 

у процесі 

проведення 
лекційних, 

практичних 

занять, із 

застосуванням 
проблемних 

ситуацій, методів 

суб’єкг-суб’єктної 
комунікації, 

організації 

самостійної 
роботи 

пошукового 

характеру, 

спрямованої на 
розвиток 

інтелектуальних, 

організаційних та 
комунікативних 

умінь слухачів. 

Також цінний 
науково-

практичний, 

методологічний 

доробок 
дисертаційного 

дослідження 

автора, 



обгрунтовані 

безперечні 
надбання 

вітчизняної 

неперервної 

професійної 
освіти, а також 

запозичені 

прогресивні ідеї з 
практики 

підготовки 

педагогічних 
працівників 

країн 

Європейського 

Союзу, були 
використані під 

час проведення 

заходів 
міжкурсового 

періоду, тренінгів, 

майстер-класів, 

педагогічних 
студій, що в 

цілому сприяло 

створенню 
цілісного 

освітнього 

середовища для 
безперервного 

компетентного 

навчання вчителів 

англійської мови 
впродовж життя. 

5. Довідка про 

впровадження 
результатів 

дисертаційного 

дослідження 

здобувача 
наукового 

ступеня доктора 

педагогічних 
наук Комара 

Олега 

Станіславовича 
на тему: 

«Організаційно-

педагогічні 

засади 
неперервної 

професійної 

освіти вчителів 

Результати 

дисертаційного 
дослідження 

впроваджувались в 

освітній процес в 

Уманському державному 
педагогічному 

університеті імені Павла 

Тичини на базі кафедри 
англійської мови та 

методики її навчання 

факультету іноземних 
мов протягом 2017-2019 

рр. 

Уманський 

державний 
педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 

№ 834/01 

від 
12.04.2019 

О.С. Комаром 

запропоновано 
для впровадження 

в освітній процес 

ряд сучасних 

інноваційних 
технологій 

навчання 

англійської мови 
як іноземної, нові 

форми роботи з 

фахової 
дисципліни 

«Теорія і практика 

перекладу» у 

процесі 
підготовки 

майбутніх 

вчителів 



англійської мови 

в країнах 
Європейського 

Союзу» за 

спеціальністю 

011 Науки про 
освіту 13.00.04. – 

теорія та 

методика 
професійної 

освіти 

англійської мови, 

а також 
навчально-

методичний 

посібник «Вибрані 

питання теорії і 
практики 

перекладу» для 

студентів І курсу 
ОС «магістр» 

спеціальності 

«014.02. Середня 
освіта (Мова і 

література 

6. Довідка про 

впровадження 
результатів 

дисертаційного 

дослідження 
здобувача 

наукового 

ступеня доктора 

педагогічних 
наук Комара 

Олега 

Станіславовича 
на тему: 

«Організаційно-

педагогічні 

засади 
неперервної 

професійної 

освіти вчителів 
англійської мови 

в країнах 

Європейського 
Союзу» за 

спеціальністю 

011 Науки про 

освіту 13.00.04. – 
теорія та 

методика 

професійної 
освіти 

У Закарпатському 

інституті післядигіломної 
педагогічної освіти 

впродовж 

2017/2018, 2018/2019 
навчальних років 

здійснювалася апробація 

та впровадження 

результатів дослідження 
О.С. Комара. 

Закарпатський 

інститут 
післядипломної 

педагогічної 

освіти 

№ 170-а від 

26.03.2019 

Розроблені 

автором матеріали 
експериментально

го навчання 

включали 
вивчення стану та 

особливостей 

організаційно-

педагогічного 
забезпечення 

процесу 

підвищення 
кваліфікації 

вчителів 

англійської мови, 

загальнопедагогіч
ні 

дисципліни, 

традиційну 
методику 

вивчення 

англійської мови, 
спецкурс 

„Неперервна 

професійна освіта 

вчителів 
англійської мови у 

країнах 

Європейського 
Сою зу”, які 

використовувалис

я в освітньому 
процесі 

підвищення 

кваліфікації 

учителів 
англійської мови, 

сприяли розвитку 

у слухачів мовної 



комунікативної 

компетенції. 
Ефективність 

запропонованої 

методики 

підтверджувалась 
при 

проходженні 

слухачами 
педагогічної 

практики та 

виконанні 
наукових робіт. 

Результати 

вивчення 

слухачами 
іноземного 

досвіду отримання 

неперервної 
освіти у 

країнах Європи, 

формування 

комунікативних 
навичок та 

навичок 

перекладу після 
проведеної 

експериментально

ї роботи дали 
позитивний 

результат. 

Включення у 

зміст дисциплін 
дидактико-

методичного 

циклу складових 
експериментально

го дослідження 

О.С. Комара 
підвищило їх 

практичну 

спрямованість на 

формування 
фахових 

компетентностей 

учителя 
англійської мови. 

 

 

 
 



 

IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою (окремо Scopus, Web of Science): 

1. Biletska I., Paladieva A. Interactive learning technologies at theoretical foreign language 

classes = [Tecnologias interactivas de aprendizaje en clases teoricas de idiomas extranjeros]. Option. 

2018. Special Issue № 15. P. 958–970. (Категорія А, Scopus) URL: 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85059334541&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes
&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-
KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29
&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm 

Bezlyudniy О., Kravchenko O., Maksymchyk B., Mishchenko M., Maksymchyk I. Phycho-

correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and sport. 

Volume 19, Issue 3, September 2019. Scopus. Р. 1585–1590. (Категорія А, Scopus) 

S. Shuliak, O. Bezliudnyi, V. Koval, K. Masliuk.Verbalization of Main Spectral Colors in 

Texts of Ukrainian Charms. Journal of Educational and Social Research, Vol 9, No 3, September 

2019. Scopus. P. 62–69. (Категорія А, Web of Science) 

 

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. Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку вищої 

освіти в Україні : колективна монографія / Безлюдна В.В., Бойчевська І.Б., Павлюк В.І., 

Палагута І.В., за заг. ред. О. А. Заболотної; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019. 218 с. (протокол № 14 від 28 травня 2019 р.) 

2. Щудло С., Заболотна О., Медіна Т. Соціокультурний дискурс щодо мови навчання 

національних меншин у Чернівецькій області : монографія. Дрогобич : УАДО, 

ТзОВ «Трек ЛТД», 2019. – 205 с. URL: http: //sau.in.ua/ magazine/ socziokulturnyj-dyskurs-

shhodo-movy-navchannya-naczionalnyh-menshyn-u-cherniveczkij-oblasti (205 c./7,9 др. арк. – авт. 

частка – 100 с. /4,0 др. арк.). 

3. Білецька І. О., Свиридюк О. В., Шульга Н. В. Полікультурна освіта та виховання в 

англомовних країнах: досвід США, Канади та Великої Британії / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2019. 165 с. (протокол № 4 від 26.11.2019). 

4. Пономарьова О. А. Назви людей за родом занять як ключові смислотворчі 

компоненти фразеологічних одиниць: монографія. Умань: Візаві, 2019. 246 с. (протокол № 5   

від 26 листопада 2019 р.). 

5. Комар О. С. Неперервна професійна освіта вчителів англійської мови у країнах 

Європейського Союзу: теорія і практика: монографія. Умань: Сочінський М.М., 2019. 376 с. 

(протокол № 11 від 26 березня 2019 р.). 

6. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму. [Лепський В. В., 

Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. 

центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 562с.  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059334541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes&st2=&sid=624a9fe286c38cb041b2a0098b8ef95c&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+learning+technologies+at+theoretical+foreign+language+classes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm


 

 за кордоном: 

1. Zabolotna O., Shchudlo S., Kovalchuk O. Teacher Leadership in Ukraine: the Role of 

Teachers in School Management and Professional Development. Teacher Leadership. Ed. Joanna 

Madalińska-Michalak. Warsaw. Foundation for the Development of the Education System, Key 

Concepts Series, Vol. 2, 2018. P. 354–

385. URL: http :// czytelnia.frse. org.pl /media/ Teacher_leadership _srodek_ONLINE.pdf. (32 с./1,5 

др. арк. – авт. частка – 13 с./0,7 др. арк.); 

2. Zdrowie, ratownictwo, kultura fizyczna i bezpieczenstwo wybrane aspekty pierwszej pomocy. 

/ red. naukowa: R. Zwara, D. Skalski, J. Gierszewski, J. Zwara. – Gdansk: Akadem. Wychowania 

fizycznego i sportu im. J. Sniadeckiego, 2019. – 172 c. 

 

– 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. Іноземна мова (англійська) : навчальний посібник з англійської мови для студентів-

заочників немовних спеціальностей закладів вищої освіти / Уманський пед. ун-т ім. Павла 

Тичини ; уклад. Безлюдна В.В.  Умань : Візаві,  2019. 167 с. (протокол №8 від 28.01.2019). 

2.Граматика німецької мови : посіб. для студ. гуманітарних спец. закладів вищої  пед. 

освіти / укл. Г.Д. Авчіннікова, І.Б. Бойчевська, Л.Л. Веремюк. Умань : АЛМІ, 2019. 130 с. 

3. Dictionary of musical terms : навч. посіб. / уклад.: Г. О. Бондар, І.Ю. Щербань. Умань: 

АЛМІ, 2019. 104 с. 

4. Гут Н.В., Павлюк В.І., Шумаєва С.П. English for Specific Purposes (навчальний посібник 

з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів заочної форми навчання вищих 

закладів педагогічної освіти) : навч. посіб. Умань : Візаві, 2019. 74 с.  

5. English for historians: посіб. з англійської мови для студ. історичних спец. закладів 

вищої освіти / уклад.: Г.П. Іванчук. Умань: ОМІДА, 2019. 131с. (протокол № 10 від 26.02.2019).   

6. Навчально-методичний посібник  англійської мови для студентів-іноземців 

(початковий рівень) / упоряд.: С. Шумаєва. Умань : Візаві, 2019. 123 с. 

7. Contrastive grammar of English and Ukrainian languages: Morphology: навчально-

методичний посібник для самостійної роботи / уклад.: Т. О. Вінг, А. Ф. Паладьєва. 

Умань: Візаві, 2019. 132 с. (протокол № 5 від 26 лютого 2019 р.) 

8. Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи для ОС «магістр» 

спеціальності 035 Філологія: методичний посібник / уклад.: І. О. Білецька, М. А. Кирилюк. 

Умань: Алмі, 2019. 130 с. 

9. Французька мова для початківців: навчально-методичний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / уклад.: І. С. Лаухіна, В. Ю. Литвиненко, О. В. Побережник. 3-є 

вид., переробл. і доп. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ОМІДА», 2019. 230 с. 

10. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (іспанської): навчально-

методичний посібник для студентів ВНЗ / уклад.: Н. В. Мастилко, Т. М. Філіппович. Умань: 

Алмі, 2019. 156 с. 

11. Le Francais: навчальний посібник з французької мови для студентів вищих 

навчальних закладів / уклад. В. Ю. Литвиненко. 5-е вид., переробл. і доп. Умань: Видавничо-

поліграфічний центр «ОМІДА», 2019. 161 с. 

12. Авчіннікова Г. Д., Бойчевська І. Б., Веремюк Л. Л.  Граматика німецької мови: 

посібник для студ. гуманітарних спец. закладів вищої пед. освіти. Умань: АЛМІ, 2019. 131 с. 

13. Методика навчання англійської мови: навчально-методичний посібник для 



студентів заочної форми навчання факультету іноземних мов / уклад. Гембарук А. С., Холод І. 

В. Умань: Алмі, 2019. 160 с. 

14. Вибрані питання ділового, креативного та академічного письма : навч. посіб. для 

студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів / упоряд.: О. В. Сушкевич. 

Умань, 2019. 120 с. 

15. English in Use: посібник для студ. 3 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-

тів іноз. мов вищих закл. освіти / уклад.: І. С. Постоленко, Є. С. Процько. Умань: Візаві, 2019. 
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URL: http://eprints.zu.edu.ua/30350/ (дата звернення: 05.12.19). 

34. Бондарук Я. В. Основні критерії добору вправ і завдань для іншомовної 

комунікативної підготовки майбутнього вчителя. Проблеми і перспективи актуалізації 

іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті: матеріали VI 

Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (Житомир, 27 

листопада 2019). Житомир, 2019.  С. 105–106. URL: http://eprints.zu.edu.ua/30350/ (дата 

звернення: 05.12.19). 

35. Деркач С. П. Podobieństwa i różnice w procesie kształcenia nauczycieli języka 

angielskiego na przykładzie wyższej szkoły w Polsce i na Ukrainie. Проблеми і перспективи 

актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті: матеріали VI 

Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (Житомир, 27 

листопада 2019). Житомир, 2019.  С. 107–108. URL: http://eprints.zu.edu.ua/30350/ (дата 

звернення: 05.12.19). 

 

 

 на регіональних конференціях. 

– 
 

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

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus 1  

 

http://eprints.zu.edu.ua/30350/
http://eprints.zu.edu.ua/30350/
http://eprints.zu.edu.ua/30350/
http://eprints.zu.edu.ua/30350/


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

of Science 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science   

 

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

соціо-гуманітарних наук Сopernicus. 

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

  

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Google Академії 2018 2019  

КІМ 34 13 7 

КТПІМ 14 6 5 

КАММН 23 24 17 

 
 

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

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

У 2019 році на факультеті іноземних мов іноземних мов працювало 20 молодих учених. 

Професор кафедри Безлюдна В. В. є менеджером проекту «MoPED», здійснює наукове 

керівництво 4 аспірантами. Доц. Загоруйко Л. О. виконувала обов’язки заступника головного 

редактора журналів (Польща – Україна).  

Яловенко О.В. у 2019 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.04 

– література зарубіжних країн (при кафедрі прикладної лінгвістики Черкаського державного 

технологічного університету) у Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара. 

Доцент кафедри Комар О.С. закінчив навчання у докторантурі УДПУ імені Павла 

Тичини та пройшов попередній захист 18 червня 2019 року (кафедра педагогіки та освітнього 

менеджменту) на базі Регіонального центру навчання іноземних мов. 

Доцентом Солодчук А.В. У період з 20.05.2019 по 26.05.2019 пройдено міжнародне 

стажування у Державній вищій школі професійної освіти імені Іполіта Цегельського в Гнєзно 

у рамках програми Erasmus + (Staff mobility for Teaching) 

У  2019 році на факультеті апробація результатів науково-дослідної роботи студентів 

здійснювалася через: участь у конференціях різного рівня: міжнародних, всеукраїнських; 

публікації статей. Наукова робота «Екзотизми та урбаноніми в англомовному описі 

української культури (на матеріалі туристичних путівників серії «Awesome»)» магістранта 1 

курсу факультету іноземних мов  Гурського І.Ю. (керівник – доц. Вінг Т.О.) виборола ІІІ місце 

у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Романо-германські 

мови та літератури (з методикою їх викладання)», що проходив на базі  Київського 

лінгвістичного університету.  



 
Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 
 

 

Студенти, які брали участь у Круглому столі, організованому кафедрою іноземних мов, 
23 квітня 2019 року були нагороджені сертифікатами. 

Студенти-переможці І туру Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови (УДПУ) Суміна 

Олена, Карабань Костянтин, Пивовар Лілія, Нагорська Марина, Молдован Каріна отримали 

грамоти за зайняті призові місця. 

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 у 

галузі «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання». 

 

 

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). 

 

Наукова школа педагогічної компаративістики 

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

Наукова робота Наукової школи передбачала проведення фундаментальних та 

прикладних досліджень у галузі германської філології, методики навчання іноземних мов у 

вищій та середній школі, зіставної (компаративної) педагогіки,  психолого-педагогічних 

проблем. 

Співорганізовано:    

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст», 18–19 квітня 2019 р., м. Умань.   

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція УАДО «Імплементація європейських 

стандартів в українські освітні дослідження», 21 червня 2019 р., Київ-Дрогобич. 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і 

міжнародна освіта — 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації», 30 

травня 2019 р., Київ. 

 VІI Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree 

Students «The 21st Century Challenges in Education and Science», 17–18 квітня 2019, Глухів. 

 Студентський круглий стіл «Перші кроки в науці», 23 квітня 2019, Умань.   

Основними науковими напрямами досліджень наукової школи є проведення 

теоретичних та експериментальних досліджень із метою проведення порівняльного аналізу. 

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 

2019 188 19 – 

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



Ведеться розробка індивідуальних тематик, спрямових на дослідження проблем філології, 

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

проблем. Зокрема, написанням кандидатських дисертацій займаються Сало Л.В. («Підготовка 

вчителів хореографії у США» (13.00.04)), Підгаєцька А.В. («Розвиток студентського 

самоврядування в Канаді» (13.00.01)), Кравчук І.О. (Освіта жінок у Великій Британії у ХІХ ст. 

(13.00.01)), та Комар О.С. (Підготовка майбутніх учителів англійської мови до застосування 

комунікативного підходу у професійній діяльності (13.00.04)); виконання докторських 

дисертацій Скальські Д. (Концепції фізкультурної освіти у країнах ЄС (13.00.01)) та 

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

 За звітний період членами наукової школи:  

 Пройдено основний захист докторської дисертації (Скальські Д.); 

 Видано 4 монографії за результатами дослідження (Заболотна О.А., Свиридюк О.В., 

Бойчевська І. Б., Павлюк В.І., Безлюдна В.В., Палагута І.В.), понад 20 статей у міжнародних та 

вітчизняних збірниках наукових праць, взято участь у понад 90 конференціях та круглих столах 

різного рівня; 

 Виконано рецензування дисертацій Войтовської А., Моргай Л. (Заболотна О.А.), 

опонування дисертацій  Самойлова Ю., Войченко М.. (Заболотна О.А.), експертизи дисертацій 

Бойченко М., Ткаченко І., Губіна О.Ю., Бутова В. (Заболотна О.А.), надано відгуки на 

автореферати Литовченко І., Креденець Н., Бистрової Б., Костіної Л. (Заболотна О.А.); 

 Професор Заболотна О.А. є членом спеціалізованої ради  в Сумському державному 

педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (13.00.01); 

 Професор О.Заболотна є членом робочої групи проекту «Шкільний учитель нового 

покоління» (Британська Рада в Україні та МОНУ) та координатором Міжнародної олімпіади з 

англійської мови для школярів м. Умань та м. Гнєзно;. 

 

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: 

 співорганізовано 4 конференцій різного рівня, з них 2 Міжнародних науково-

практичних конференцій та 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції, 1 круглий стіл, 1 

Зимову школу  УАДО; 

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

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

 вийшли друком 4 монографії; 2 статті у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science; 7 статтей  у зарубіжних виданнях; 1 стаття в інших 

виданнях України, близько 50 тез у збірниках наукових праць; 

 ведеться розробка 20  індивідуальних тематик, спрямових на дослідження проблем  

у вищій та середній школі та психолого-педагогічних проблем порівняльної педагогіки; 

 взято участь у виконанні гранту Міжнародного фонду «Відродження» 

«Сприяння міжкультурному діалогу щодо вивчення української мови представниками 

національних меншин у Чернівецькій області», проекті «European Quality of EducationalR

esearch for Empowering Educators in Ukraine» (2017-2020) (О.А.Заболотна ); 



 взято 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) (Заболотна О.А., Загоруйко 

Л.О.); «At the educational crossroads: the evidence-based dialogue with national minorities in 

Chernivtsi and Zakarpattia regions» (2019) - Фінська підтримка українських реформ – 

співкоординатор (Заболотна О.А.), «Україна - ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх 

дослідженнях» (2015-2019) (Jean Monnet Module), фінансований Європейською Комісією – 

координатор; (Заболотна О.А.); «Сприянна розвитку регіональних англомовних професійних 

спільнот» (IATEFL i Боитанська рада в Україні) (2019) - регіональний координатор; 

(Заболотна О.А.); «Шкільний учитель нового покоління» (Британська Рада в Україні та 

МОНУ)(Заболотна О.А., Загоруйко Л.О.);   

 проведено Міжнародну олімпіаду з англійської мови для школярів м.  Умань 

(Україна) та м. Гнєзно (Польща) (Заболотна О.А., Загоруйко Л.О.)   

Заболотна О.А. є головним редактором журналу «Порівняльно-педагогічні студії». 

Загоруйко Л.О. – заступник головного редактора журналу «Порівняльно-педагогічні студії» 

(http://pps.udpu.edu.ua), редактор часопису «Rozdroża: Еuropa środkowa i wschodnia w historii i 

historiach historyków», Умань-Познань-Ченстохова, редактор матеріалів III Міжнародної 

конференції «Впровадження європейських стандартів в українські освітні дослідження», м. 

Київ та ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст», м. Умань. 

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). 

 

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. 

Керівник – докт. пед. наук, професор Білецька І.О. 

У відповідності з напрямами діяльності лабораторії у 2019 р. членами лабораторії 

здійснювалися дослідження у межах 8 індивідуальних тематик, що дало можливість отримати 

наступні результати: уперше в сучасній лінгвістиці здійснено вивчення критеріїв диференціації 

суміжних лінгвістичних понять політичного дискурсу: мовний та мовленнєвий портрети 

політика‚ послідовні етапи становлення політичної лінгвістики як пріоритетної галузі 

прикладної лінгвістики; уточнено специфіку семантичної деривації в сучасній політичній 

термінології, термінологізації, звуження, розширення значення у формуванні термінів 

політології в англійській мові; подальшого розвитку набула характеристика співвідношення 

норми та мовного вжитку як сучасної німецьковної реальності; гендерні аспекти 

німецькомовного вжитку; особливості дігітальної комунікації в сучасному німецькомовному 

медіа просторі. 

Результати дослідження індивідуальних тем були оприлюднені на 7 міжнародних 

конференціях за межами України, 15 міжнародних конференціях у межах України, 10 

всеукраїнських конференціях та відображені в 19 наукових публікаціях (з них 6 – у зарубіжних 

виданнях, 13 – тези доповідей конференцій).  

У 2019 р. Лабораторія брала участь в організації та проведенні Міжнародної науково-

практичної конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (18-19 

http://pps.udpu.edu.ua/
https://www.edweb.net/studentachievement


квітня 2019 р.) та Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації» (28 березня 2019 р.). 

Керівник лабораторії Білецька І.О. пройшла науково-педагогічне стажування в 

Університеті економіки (Стальова Воля, Республіка Польща) (не звітувала за 2018 р.). Тема 

стажування «Сучасний процес реформування філологічної освіти в Україні та в країнах ЄС» за 

фахом «Філологічні науки» (5 кредитів, 180 год.). 

У звітному році проведено 4 засідання Лабораторії: «Тематичне розмаїття екзотизмів та 

їхня роль у знайомстві з українською культурою» (протокол № 1 від 28 лютого 2019 р.); «Звіт 

керівників проблемних груп» (протокол № 2 від 15 травня 2019 р.); «Сучасний іншомовний 

путівник як засіб трансляції іншомовної культури» (протокол № 3 від 18 червня 2019 р.); 

«Структурні та жанрові особливості сучасних англомовних путівників» (протокол № 4 від 24 

жовтня 2019 р.).  

На базі Лабораторії підготовлено 4 студентів до участі у І етапі студентських наукових  

робіт. Наукова робота «Екзотизми та урбаноніми в англомовному описі української культури 

(на матеріалі туристичних путівників серії «Awesome»)» магістранта 1 курсу факультету 

іноземних мов  Гурського І.Ю. (керівник – доц. Вінг Т.О.) виборола ІІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Романо-германські мови та 

літератури (з методикою їх викладання)», що проходив на базі  Київського лінгвістичного 

університету. Підготовлено  2 студентів – Кучеренко Юліану (ІІІ курс 3 група) та Жупаник 

Ольгу (4 курс 2 група) до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Англійської 

мови та літератури» (проф. Білецька І.О., доц. Паладьєва А.Ф.). 

 

Лабораторія навчання іноземних мов 

Керівник – канд.пед.наук, доцент Гембарук А.С. 

Мета – 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: IIІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію 

«Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (28 вересня 2018 року);  

Всеукраїнську студентську науково-практичну Інтернет-конференцію «Сучасні філологічні 

дослідження: традиції та інновації», 28 березня 2019 р.; IІ Міжнародну науково-

практичноуконференцію «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст», 18-

19 квітня 2019 р. Членами лабораторії навчання іноземних мов здійснюється  написання 1 

докторської дисертації  (доц. Комар О.С.) та 3 кандидатських дисертацій (Колісніченко А.І., 

Підгаєцька А.В., Коломієць О.С.); захищено 1 кандидатську дисертацію (Яловенко О.В.).  
У 2019 р. зійснено  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 2 монографії, 8 навчальних 

посібника, з яких 2 рекомендовані Вченою радою університету, 5 статей у закордонних 

виданнях, 5 статтей у наукових виданнях категорії «Б», 6 статтей у наукових виданнях категорії 

«В» та 5 статтей у інших наукових виданнях, 44 тези за результатами участі у міжнародних 

конференціях та 16 – у Всеукраїнських онференціях. 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 65 студентів. Результатом роботи проблемних груп у звітному році 



є  публікації у збірниках наукових праць та  участь у наукових конференціях  різного рівня. 

 
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). 

За звітний період: 

Проф. Безлюдна В.В. відповідно до наказу № 1004 0/д від 26.12.2017 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+. 

Проф. Заболотна О. є членом робочої групи проекту «Шкільний учитель нового 

покоління» (Британська Рада в Україні та МОНУ).  

Проф. Заболотна О. є координатором, а доц. Загоруйко Л. є членом організаційного 

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

Проф. Заболотна О. та доц. Нестеренко І. пройшли наукове стажування у Вищій школі 

професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно (жовтень 2019 р.). Доц. 

Свиридюк О. пройшла міжнародне стажування у Вищій щколі професійної освіти імені 

Гіполіта Цегельского в Гнєзно в рамках програми Erasmus + (Teaching Staff Mobility, 20-

26.05.2019) та міжнародне  стажування у літній школі в Masaryk University (7-12. 07. 2019 Брно, 

Чехія). 

Професор Білецька І.О. пройшла науково-педагогічне стажування з 19.11.2018 р. по 

30.11.2018 р. в Університеті економіки (Стальова Воля, Республіка Польща). Тема стажування 

«Сучасний процес реформування філологічної освіти в Україні та в країнах ЄС» за фахом 

«Філологічні науки» (5 кредитів, 180 год.). (не звітували за 2018 р.). 

Доцентом Солодчук А.В. У період з 20.05.2019 по 26.05.2019 пройдено міжнародне 

стажування у Державній вищій школі професійної освіти імені Іполіта Цегельського в Гнєзно 

у рамках програми Erasmus + (Staff mobility for Teaching). 

Доценти кафедри англійської мови та методики її навчання Сушкевич О.В. та Бойко 

Я.А. з 1 листопада по 30 листопада 2019 року пройшли стажування в м. Ризі (Латвія) за 

програмою ISMA “Meeting European Standards of research and education” та мали можливість 

взяти участь в низці конференцій: 

1. XI Міжнародна науково-практична конференція “Business Competences” (27.11.2019, 

м. Рига (Латвія)); 

2. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Trade Marketing” (28.11.2019, м. 

Рига (Латвія)); 

3. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Business Environment” (29.11.2019, 

м. Рига (Латвія)). 

Викладач  Ставчук Н. В. з 15.04.2019 р. по 20.04.2019 р. взяла участь у фахово-мовному 

семінарі «Літературознавство», який організовувався Німецькою службою академічних 

обмінів в Україні (DAAD). 

Викладачі факультету Заболотна О.А., Білецька І.О., Безлюдна В.В., Свиридюк О.В., 

Іванчук А.П., Шумаєва СП., Веремюк Л.Л., Бойчевська І.Б., Кирилюк М.А., Лаухіна І.С., 

Паладьєва А.Ф.,  Мамчур Є.А. та Палагута І.В., Побережник О.В., Гурський І.Ю  взяли участь 

у Міжнародних конференціях за межами України (Бельц (Молдавія), Гамбург (Німеччина), 

Краків (Польща), Ополє (Польша), Котовіце (Польща), Мінськ (Білорусь), Мозирь (Білорусь), 

Гродно (Білорусь), Лодзь (Польша), Штугарт (Німеччина), Вроцлав, Стальова Воля 

(Республіка Польща), Бая-Маре (Румунія), Нью-Йорк (США), Мінськ (Республіка Білорусь), 



Корк, Едінбург (Велика Британія). 

У своїй науковій діяльності факультет використовуватиме переваги наукових 

підрозділів факультету, а саме – Наукову школу педагогічної компаративістики, Лабораторію 

педагогічної компаративістики, Лабораторію лінгвокультурології та зіставної лінгвістики, 

Лабораторію навчання іноземних мов. Скоординована робота  цих наукових підрозділів, а  

також  практична діяльність Англомовного хабу як майданчика для пілотування і 

впровадження інновацій сприятиме цілеспрямованому розвитку наукової діяльності 

факультету. 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

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

науково-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 

Аланья 

Алладін 

Кейкубат 

Підвищення 

ефективності 

навчально-

методичної, 

виховної та 

науково-

дослідницької 

діяльності у 

підготовці 

фахівців, 

зміцнення 

дружніх 

відносин 

Угода про 

співробітництво 

17.02.2017 р. –

17.02.2022 р.  

 

Участь у спільних 

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 

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. 



загальноосвіт

ній школі 

8. Велика 

Британія, 

Україна 

Британська 

Рада в 

Україні, 

IATEFL 

Україна 

Реалізація 

проекту  

«Розвиток 

регіональних  

англомовних 

спільнот в 

Україні»  

 

Лист про 

співпрацю від 

07.10.2019 року 

Відкриття і 

забезпечення 

функціонування 

Регіонального  

Англомовного 

хабу 

 

 
 

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

окремо кожної бази та відповідного трафіка). 

№ 

з/п 

Реєстраційний 

номер 

Назва твору  Автори  Рік 

1 88830  

 

Навчальний посібник. 

DEUTSCH FÜR HISTORIKER: 

Збірник текстів і вправ з німецької 

мови для студентів гуманітарних 

спеціальностей закладів вищої 

педагогічної освіти 

Веремюк Людмила 

Леонідівна 

2019 

2 88832 

 

Навчальний посібник. 

English for historians: посібник  з 

англійської мови для студентів 

заочного відділу історичних 

спеціальностей закладів вищої 

освіти 

Іванчук  

Ганна  

Петрівна 

2019 

3. 88413  Навчально-методичний посібник 

«Лексикологія англійської мови» 

Білецька Ірина 

Олександрівна 

10.05.2019 

4. 88829  Навчально-методичний посібник 

“Contrastive grammar of English and 

Ukrainian languages: Morphology” 

Вінг Тетяна 

Олександрівна, 

Паладьєва Алла 

Федорівна 

21.05.2019  

5. 89731 “English Grammar in Practice: Part 2 

– Non-Finite Forms of the Verb”: 

навчальний посібник 

Бондарук Я.В., 

Деркач С.П., 

Слободяник О.О. 

12.04.2019 

6. 88266 «Навчання майбутніх учителів 

англійської мови у закладах вищої 

освіти західної Європи: 

бельгійський досвід»:  монографія 

Процько Є.С. 06.05.2019 

7.  Неперервна професійна освіта 

вчителів англійської мови у країнах 

Європейського Союзу: теорія і 

практика: монографія 

Комар О.С. подано заяву 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

(2019) 

8.  Practical Phonetics: навчальний Н.М. Бріт, О.В. подано заяву 



посібник з практичної фонетики 

англійської мови для студентів 

вищих навчальних закладів 

педагогічної освіти 

Галай, О.В. 

Коваленко 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

(2019) 

9.  Dialectology (навчальний посібник 

з англійської мови) для студентів 

вищих навчальних закладів 

педагогічної освіти 

О.В. Коваленко подано заяву 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

(2019) 

10.  Vocabulary (A Way to Success): 

словник 

А.І. Колісніченко подано заяву 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

(2019) 

 
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). 
 

В рамках розробки над комплексною темою кафедри іноземних мов «Адаптивна 

система навчання іноземних мов у немовному вузі» (0111U007543 від 09.2011р., 

керівник: д.пед.н., проф. Безлюдна В.В.)  доценти  кафедри Бондар Г.О. і Веремюк Л.Л. 

пройшли  підвищення кваліфікації при Академії педагогічних наук України ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» в центральному інституті післядипломної освіти (21 січня 

2019 року - 22 червня 2019 року). Доц. Загоруйко Л.О. була  спостерігачем у роботі VІ 

Міжнародної олімпіади з англійської мови (лютий  2019, м. Гнєзно-Умань, Польща-Україна). 

Проф. Заболотна О.А. талл доц. Нестеренко І.Б. пройшли міжнародне стажування (Польща, м. 

Лєшно).   

За звітний період: окреслено шляхи використання технології змішаного навчання та 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з англійської мови у закладах 

вищої педагогічної освіти; проаналізовано методику викладання іноземних мов у вищих 

навчальних закладах; узагальнено сучасні підходи до вивчення граматики іноземної мови у 

вищих навчальних закладах (результат – видання  навчального  посібника); проаналізовано 

інтелектуальний розвиток особистості у контексті програми «Філософія для дітей», 

виокремлено підходи до вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей у 

закладі вищої освіти, охарактеризовано особливості вивчення іноземної мови студентами 

економічних спеціальностей з різним рівнем підготовки, схарактеризовано особливості 

вивчення другої іноземної мови у немовних закладах вищої освіти України, узагальнено 

специфіку професійної соціалізації молоді у закладах вищої професійної освіти України та 

Німеччини; проаналізовано освітні можливості інтернет-ресурсів у процесі навчання іноземної 



мови, охарактеризовано особливості формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів, досліджено термінологічну насиченість англомовних 

фахових текстів для студентів спеціальностей «Хореографія», «Образотворче мистецтво», 

«Музичне мистецтво»; узагальнено щляхи оптимізації процесу навчання іноземних мов у 

закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів, сучасні інформаційні технології 

в освіті і науці, інноваційні методи формування словникового запасу студентів та 

впровадження інклюзивних практик в закладах вищої освіти, узагальнено інструменти та 

підходи до самоосвіти і підвищення кваліфікації вчителя; розглянуто впровадження 

дидактичних  принципів викладання іноземних мов у навчальний процес (результат – розробка 

і розміщення навчальних курсів «Ділова іноземна мова» та «Англійська мова для науково-

педагогічного спілкування»  на платформі Google Classroom); окреслено шляхи використання 

технології змішаного навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на 

заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти, виокремлено способи 

оптимізації процесу навчання іноземних мов у ЗВО, узагальнено інструменти та підходи до 

самоосвіти і підвищення кваліфікації вчителя; проаналізовано на досвіді Польщі роботу 

асоціацій академічних центрів навчання іноземних мов; окреслено один із напрямів 

професійного розвитку викладачів та вчителів іноземних мов, а саме представлення їхніх 

наукових доробок у журналах міжнародних наукометричних баз даних; обґрунтовано 

взаємозв’язок філософської думки та розумового розвитку людини на різних етапах 

суспільного поступу; проаналізовано основні філософські течії, що набули поширення в науці 

Сполучених Штатів Америки, і безпосередньо впливали на реалізацію навчально-виховного 

процесу у початковій школі; узагальнено сучасні підходи до викладання і вивчення іноземних 

мов у вищих навчальних закладах в Україні та за кордоном; окреслено шляхи використання 

технології змішаного навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на 

заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти, виокремлено умови та шляхи 

ефективного впровадження комунікативного підходу до навчання англійської мови у ЗВО; 

Розроблено діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості професійно-

ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови; визначено особливості і тенденції 

розвитку окремих освітніх явищ англомовних країн; охарактеризовано особливості навчання 

англійської мови у ЗВО Польщі, проаналізовано нові технології у викладанні іноземних мов; 

досліджено проблему вивчення іноземних мов учнями з особливими освітніми потребами та 

окреслено шляхи підготовки фахівців до роботи з цією когортою учнів. 

 

В рамках роботи над комплексною темою кафедри іноземних мов «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.) викладачами кафедри за звітний період:  

досліджено інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку вищої 

освіти в Україні; проаналізовано викладання іноземної мови у закладах вищої освіти ФРН та 

США; взято участь в обговореннях  проблем порівняльно-педагогічних  досліджень середньої 

та вищої освіти, інновацій в сучасній освіті; виокремлено неформальні практики інтеграції 

дітей мігрантів у освітнє середовище Португалії  та основні засоби самостійного опанування 

мови країни призначення; здійснено керівництво трьома кандидатськими дисертаціями та 

однією докторською та координування або співкоординування трьома міжнародними 

проектами; охарактеризовано процес інтернаціоналізація вищої освіти на досвіді Швеції; 

проаналізовано особливості успішної інтеграції жінок-мігрантів у мовному аспекті; розглянуто 

проекти, спрямовані на підтримку мобільного навчання мігрантів; обгрунтовано особливості 

розвитку української освіти у Великій Британії, досліджено вивчення англійської мови під час 

незалежності України; з’ясовано стан полікультурного виховання в загальноосвітніх 

навчальних закладах України, проаналізовано етапи розвитку полікультурного виховання в 



сучасній шкільній освіті Канади; проаналізовано сутність понять «комунікативної 

компетентності» та «комунікативного підходу», розглянуто популярні моделі комунікативної 

компетентності; на підставі результатів аналізу спеціалізованої літератури з методики 

навчання іноземної мови визначено основні умови для ефективного використання 

комунікативного підходу на заняттях з англійської мови; вивчено європейські підходи щодо 

питання забезпечення наукової та академічної доброчесності, шляхи імплементації принципів 

академічної доброчесності в освітнє та наукове середовище польських вищих начальних 

закладів освіти; досліджено основні правові та організаційні моменти навчання; запозичено 

досвід організації навчального процесу у вищому навчальному закладі; проаналізовано основні 

проблеми педагогічної підтримки професійного розвитку майбутніх учителів в Україні, 

досліджено «період вступу молодого вчителя на посаду», а також означено коло завдань, які 

має виконати молодий спеціаліст, щоб дійсно стати професіоналом своєї справи, висвітлено 

труднощі входження майбутнього вчителя у професійну діяльність, охарактеризовано основні 

чинники, що спричиняють труднощі, які виникають у професійному становленні молодого 

вчителя, узагальнено значення організації педагогічної підтримки майбутніх учителів в 

Україні; взято участь в обговореннях  проблем порівняльно-педагогічних  досліджень вищої 

освіти та інновацій в сучасній зарубіжній  освіті. 

 

Викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов працюють над дослідженням 1 

комплексної теми «Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики» 

(державний реєстраційний номер №  0111U7550) та 13 індивідуальних наукових тематик.  

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

виконання теми: дослідити теоретичні та прикладні аспекти романо-германської філології та 

методики навчання іноземних мов. 

За звітний період у контексті розробки комплексної кафедральної теми: 

- у руслі лінгвометодики: досліджено специфіку застосування майбутніми вчителями 

іноземних мов навчальних стратегій та інтерактивних технологій навчання під час вивчення 

фахових дисциплін; вивчено американський досвід застосування комп’ютерних програм у 

професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов; з’ясовано особливості мотивації 

студентів до вивчення іноземної мови; окреслено шляхи вдосконалення викладання іноземних 

мов у контексті міжкультурної комунікації; досліджено інклюзивну освіту підлітків з 

особливими потребами у США, інноваційні практики у викладанні іноземних мов у ЗВО, 

застосування технології «ВЕБ-КВЕСТ» під час вивчення іноземної мови у ЗВО; вивчено 

німецький інноваційний досвід в системі освіти; інноваційний підхід до особистісно-

професійного зростання в умовах післядипломної педагогічної освіти Німеччини; новітні 

тенденції розвитку іншомовної освіти на засадах євроінтеграції, чинники модернізації 

освітньо-наукової сфери Німеччини;  досліджено методичний потенціал застосування 

автентичного пісенного матеріалу на уроках іноземної мови; тенденції модернізації 

іншомовної освіти у структурі середньої обов’язкової освіти Іспанії; здійснено дослідження 

ролі проблемного навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя китайської мови; 

вивчено особливості технології проектного навчання як способу організації самостійної 

пошукової діяльності студентів; з’ясовано особливості імплементації інтерактивної технології 

«Дерево рішень» як способу вироблення механізмів прийняття складних рішень на практичних 

заняттях з «Практичного курсу китайської мови»; здійснено аналіз дидактичного потенціалу 

технології «скрайбінг» як новітньої форми візуалізації навчального матеріалу на заняттях із 

«Лексикології англійської мови» та «Порівняльної лексикології англійської та української 

мов»; вивчено інноваційний потенціал дискусій в стилі телевізійного ток-шоу на заняттях із 

«Практичного курсу англійської мови»; з’ясовано дидактичний потенціал інфографіки на 

заняттях із англомовних теоретичних дисциплін; 



- у руслі лінгвістики: проаналізовано семантичну деривацію в сучасній політичній 

термінології, а також термінологізацію, звуження, розширення значення у формуванні термінів 

політології в англійській мові; досліджено сучасний німецький та англійський 

антропонімікони в соціолінгвістичному аспекті, семантику та прагматику табуйованої 

лексики, її евфемічної субституції в німецькій мові; здійснено аналіз трансформацій 

фразеологічних одиниць, проведено систематизацію фразеологізмів за різними 

класифікаціями й використаними стилістичними прийомами; вивчено функціональну 

специфіку політичного тексту, типологічні та жанрові особливості політичної промови як 

різновиду політичного тексту, критерії диференціації суміжних лінгвістичних понять 

політичного дискурсу. 

Розроблено та апробовано в освітньому процесі факультету іноземних мов: 

методичний посібник «Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи», що містить 

рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної 

роботи зі спеціальності 035 Філологія для здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету 

іноземних мов; навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови 

(іспанської)» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр»; навчально-методичний посібник 

«Граматика німецької мови», що містить систематизований граматичний матеріал та приклади 

і вправи для його закріплення для студентів освітнього ступеня «бакалавр» факультету 

іноземних мов. 

Результати дослідницької роботи знайшли відображення в 1 виданні, проіндексованому 

у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, у 2 статтях у фахових виданнях України,  2 

статтях у виданнях, включених до наукометричної бази Copernicus,  5 статтях в зарубіжних 

виданніях, 7 тезах на міжнародних конференціях за кордоном, на 25 тезах на міжнародних 

конференціях в межах України, 8 тезах на всеукраїнських конференціях.  

 

Комплексна тема «Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному 

факультеті» (державний реєстраційний номер № 111U007527) кафедри англійської мови та 

методики її навчання.  

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.  

Результати роботи над кафедральною темою засвідчуються наступними показниками:  

Відповідно до наказу № 1004 о/д від 26.12.2017 р. проф. Безлюдний О.І. є координатором 

проекту "MoPED Мodernization of Pedagogical Higher Education 

by Innovative Teaching Instruments" (Модернізація педагогічної вищої освіти з використання 

інноваційних інструментів викладання) у рамках програми ЄС Erasmus+. 

Безлюдний О. І. – голова оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

з української мови (літератури) та методики їх навчання, Всеукраїнської олімпіади з історії, 

Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання та технологій; голова спеціалізованої вченої 

ради Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

науковий консультант докторської дисертації Комара О. С. (тема «Організаційно-педагогічні 

засади неперервної професійної освіти вчителів англійської мови у країнах Європейського 

Союзу» (13.00.04)); науковий консультант докторської дисертації Кірдана Олександра 

Петровича «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі 

неперервної освіти» (13.00.04); науковий керівник кандидатської дисертації Чучаліної Юлії 

Миколаївни (тема «Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи 



у процесі професійної підготовки» (13.00.04)); головний редактор збірника за матеріалами 

Дванадцятої Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців «Наука. 

Освіта. Молодь» (2019 р.); головний редактор наукового видання «Вісник українсько-

туркменського культурно-освітнього центру» (2019 р.); член редакційної колегії наукового 

журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» (2018–2019 рр.); член редакційної колегії 

фахового збірника наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» 

(2019 р.); член редакційної колегії фахового видання «Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету» (2019 р.); член редакційної колегії фахового збірника 

наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя» (2019 р.);  
У звітному 2019 році зусилля кафедри були спрямовані на підготовку науково-

педагогічних кадрів.  

Викладач кафедри Яловенко О.В. захистила кандидатську дисертацію на здобуття 

наукового ступення кандидат філологічних наук. 

Доцент кафедри Комар О.С. закінчив навчання у докторантурі УДПУ імені Павла Тичини 

та пройшов попередній захист 18 червня 2019 року (кафедра педагогіки та освітнього 

менеджменту) на базі Регіонального центру навчання іноземних мов.  

Викладач кафедри Підгаєцька А.В.,  аспірант ІІІ курсу денної форми навчання кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту УДПУ ім. Павла Тичини.  

Доцентом Солодчук А.В. у період з 20.05.2019 по 26.05.2019 пройдено міжнародне 

стажування у Державній вищій школі професійної освіти імені Іполіта Цегельського в Гнєзно 

у рамках програми Erasmus + (Staff mobility for Teaching). 

Доцентами кафедри Бевз О.П. та Капелюшною Т.В. пройдено стажування у Державній 

вищій школі професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лешно (Польща) з 6-

13.10.2019 р. 

 

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: 

 
№ 

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 

1. Принтер CАNON  LBP 6030 (Китай) 

(1 шт.) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

 

2. Маршрутизатор NETIS WF2419R 

(Китай) (1 шт.)  

Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

 

3. Акустична система TF-5 (Китай) (1 

шт.) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

 

4. Проектор Benq MS527 (Китай) (1 шт.) Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

 



5. Картридж CАNON 725 (Китай) (1 

шт.) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

 

6. Дошка класна 5-компонентна 

(Україна)  

Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

2 шт. 

7. Дошка класна однокомпонентна 

(Україна) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

 3 шт. 

8. Дошка маркерна (Україна) (1 шт) Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської мови та 

методики її навчання 

 

9. Дошка для крейди 1800*1000 

(Житомирський обласний магазин 

наочних посібників та навчального 

обладнання) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

1300, 0 грн 

10. Дошка для крейди 2000*1000 

(Житомирський обласний магазин 

наочних посібників та навчального 

обладнання)  

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

1340,0 грн 

11. Дошка для крейди (Житомирський 

обласний магазин наочних посібників 

та навчального обладнання) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

1000,0 грн 

12. Дошка комбінована 4000*1000 

(Житомирський обласний магазин 

наочних посібників та навчального 

обладнання) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

3199,00 грн 

13. Дошка для крейди 500*9200 

(Житомирський обласний магазин 

наочних посібників та навчального 

обладнання) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

700 грн 

14. Стіл учнівський (Вироблено 

власними силами УДПУ імені Павла 

Тичини, Україна) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

322*9 = 2898 грн 

15. Стіл однотумбовий (Вироблено 

власними силами УДПУ імені Павла 

Тичини, Україна) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

887, 0 грн 

16. Лавка (Вироблено власними силами 

УДПУ імені Павла Тичини, Україна) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

248*9 = 2232 грн 



17. Шафа (Вироблено власними силами 

УДПУ імені Павла Тичини, Україна) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

1168,0 грн 

18. Телевізор  LE 40CT5030AK, ERGO, 

Китай 

Факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов 

5398, 90 грн 
 

19. Дошка для крейди одноелементна 

 (Україна) (1 шт.) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов 

 

Аудиторія 424 

1340 грн.  

20. Дошка для крейди Стандарт (Україна)  

(1 шт.) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов 

 

1975 грн.  

21. Столи аудиторні (Україна) Факультет іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов 

 

10 шт. = 4260 грн. 

22. Лавки аудиторні (Україна)  Факультет іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов 

 

10 шт. = 3360 грн. 

23. Стіл однотумбовий (Україна)  Факультет іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов 

 

630 грн. 

24. Акустична система (Multimedia 

speaker Microlab B-77) Фірма-

виробник – «Microlab Electronics Co.‚ 

Ltd». (Китай)  

Факультет іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов 

2 шт в комплекті 

25. Ноутбук  (Laptop HP 15-rb032ur). 

Фірма-виробник – «HP». (Китай)                   

(1 шт.) 

Факультет іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов, аудиторія 411 

 

6499 грн. 

 

 
 

 

 

 

Декан факультету         І.С. Постоленко
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