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Діяльність Регіонального центру навчання іноземних мов здійснюється під 

егідою Національної академії педагогічних наук України та регламентується 

офіційними угодами про співпрацю між лабораторією навчання іноземних мов, 

лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України та 

Регіональним центром навчання іноземних мов Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

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

методики її навчання Бріт Н.М. 

Метою діяльності Центру є: організація науково-методичної роботи 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти і закладів середньої освіти 

регіону; сприяння проведенню науково-дослідної роботи з проблем навчання 

іноземних мов, порівняльної педагогіки; удосконалення процесу фахової 

підготовки студентів закладів вищої освіти. 

У контексті означеної мети за звітний період проведено такі науково-

методичні заходи спільно з лабораторіями Регіонального центру навчання 

іноземних мов: 

 Всеукраїнську студентську науково-практичну Інтернет-конференцію 

«Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації», 28 березня 

2019 р. 

 IІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації в сучасній 

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

Окрім того, Центр виступив співорганізатором VI Всеукраїнського  

науково-практичного вебінару з міжнародною участю на тему: «Проблеми і 

перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ 

столітті», 27 листопада 2019 р., який відбувся на базі ННІ іноземної філології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

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

тренінги:  

 «Особливості керівництва виробничою практикою студентів факультету 

іноземних мов», 08 лютого 2019; 

  «Європейські індикатори якості освітніх досліджень: досвід УАДО» 

14.02.2019р,  а також проведено серію тренінгів для учнів 11-х класів з 

підготовки до ЗНО з англійської мови; 

 

 



Науково-дослідна робота членів Центру. 

На базі Регіонального центру навчання іноземних мов здійснюється  

написання 5 кандидатських  дисертацій: 

 Підгаєцька А.В. Тема індивідуального наукового дослідження: «Розвиток 

студентського самоврядування в університетах Канади (друга половина 

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

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

 Колісніченко А.І. Тема індивідуального наукового дослідження: 

«Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Нідерландах» 

(науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Коляда Н.М., 

спеціальність 011. – науки про освіту). 

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

розвитку міжнародної діяльності педагогічних університетів України 

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 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). 

У 2019 р. пройдено остаточний захист 1 кандидатської дисертації:  

Яловенко О.В. Тема дисертації «Ідентичність героя в умовах 

транскультуралізму у творчості Джумпи Лагірі» за спеціальністю 10.01.04 – 

література зарубіжних країн. Дата захисту: 22 травня 2019 р. Спеціалізована 

Вчена рада Д. 08.051.12. Диплом канд. філол. н. (прирівнюється до диплома 

доктора філософії) ДК № 054287 від 15 жовтня 2019 р.). 

Пройдено остаточний захист 1 докторської дисертації: доц. Комар О.С. 

Тема індивідуального наукового дослідження:  «Організаційно-педагогічні 

засади неперервної професійної освіти вчителів англійської мови у країнах 

Європейського Союзу», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти., науковий консультант д.пед.н., проф. Безлюдний О.І.). Дата 

захисту 26 грудня 2019 р. 

З метою імплементації проекту «Шкільний учитель нового покоління» у 

рамках роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в 



сучасній освіті: український та світовий контекст» (18–19 квітня 2019 р.) 

членами Центру  були проведені 3 методичні майстерні: 

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

Кобилянська В.О. та Колісніченко А.І.); 

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

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

Коваленко О.В.).  

 

Видавнича діяльність членів Центру.  

Здійснено  чергове видання Збірника наукових праць студентів та молодих 

учених : збірник наук. праць / за заг.ред. Н.М. Бріт. – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2019 р.  

Вийшли друком 2 номери журналу «Порівняльно-педагогічні студії» (у 

2019 p. його включено до категорії «Б» Міністерства освіти і науки України).   

За звітний період  членами Центру опубліковано 5 монографій, 8 

навчальних посібників, з яких 2 рекомендовані Вченою радою університету, 12 

статей у закордонних виданнях, 2 статті у науково-метричних базах Scopus та 

Web of Science, 10 статтей у наукових виданнях категорії «Б», 10 статтей у 

наукових виданнях категорії «В» та 5 статтей у інших наукових виданнях,  

 

Популяризація результатів наукових досліджень.  

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.А. є регіональним координатором «Сприяння розвитку 

регіональних англомовних професійних спільнот» (IATEFL i Британська рада в 

Україні) (2019). 

Проф. Заболотна О.А. та доц. Нестеренко І.Б. пройшли наукове стажування 

у Вищій школі професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно 

(жовтень 2019  р.).  

Проф. 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.). 

Доц. Свиридюк О.В. 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). 



Кандидату педагогічних наук Паладьєвій А. Ф. присвоєно вчене звання 

доцента (АД № 002467 від 23 квітня 2019 р.). 

 

Робота з обдарованою молоддю. 

На базі Регіонального центру 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, бакалаврські роботи з 

методики навчання англійської мови та магістерські роботи на факультеті 

іноземних мов. 

Проведено Міжнародну олімпіаду з англійської мови для школярів м. 

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

Підготовлено 4 студентів для участі в І етапі конкурсу 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». 

 

 

Керівник Центру       Н.М. Бріт 

  

 

 

  

 


