
Секція (номер, назва) № 0111U007543 «Адаптивна система вивчення іноземної 

мови в немовному вузі» 

   

  

ЗВІТ 

про  виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

( 2019 рік) 

  
1. Керівник НДР:  Безлюдна Віта Валеріївна  

2. Номер державної реєстрації НДР:  № 0111U007543 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 2019 рік. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)  

Об’єкт дослідження — навчально-виховний процес з іноземних мов. 

Предмет дослідження — цілі, елементи предмета, компоненти змісту та етапи навчання 

іноземних мов у їх взаємозв’язках і взаємозалежності. 

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні і розробці адаптивної 

системи навчання іноземних мов, яка б своєю структурою програмувала досягнення сучасних 

цілей навчання предмета переважною більшістю студентів.  

Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі реалізується на основі 

такого структурування змісту навчального предмета, яке програмує на кожному етапі 

навчання послідовність виконання мовних операцій і мовленнєвих дій з кожним елементом 

предмета, що відповідає психологічним та дидактичним закономірностям їх засвоєння. 

Іншими словами, повне засвоєння навчального матеріалу програмується технологізацією 

структурування змісту навчання. В основі такої технологізації лежать цілі навчання іноземних 

мов, відповідні їм елементи іншомовної мовленнєвої діяльності та компоненти змісту 

навчання кожного з них. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  

Вивчено і проаналізовано наукову літературу з теми дослідження, визначено його 

методологічні і теоретичні засади, здійснено ретроспективний аналіз цілей, змісту і методів 

навчання іноземних мов у другій половині ХХ – поч. ХХІ століття, систематизовано 

способи опанування іноземних мов шляхом розроблення такої структури змісту навчання 

предмета, яка б враховувала виявлені недоліки і забезпечувала досягнення майже всіма, 

хто навчається, програмованих цілей навчання. 

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків)  

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.  

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними 

або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 

рядків):  ________________________________________________________________________  

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи 

№  
з/п  Показники  

Заплановано  
(відповідно до 
проекту),  
одиниць  

Виконано   
(за 
результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  
%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:        
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:        

- Scopus        
- Web of Science   2  2   
- Index Copernicus        

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 
Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

 
    

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
 6 6    

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 
секціями)**  

  
 

  

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

43  43   

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
      

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
 1  1   



1.7.  Підручники, навчальні посібники України   6  6   
1.8.  Словники, довідники        
2.  Підготовка наукових кадрів:        
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР        
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР       
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
      

3.1.  Отримано патентів України        
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір     2    
3.3.  Отримано патентів інших держав        
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні 

 НДР  (штатних одиниць/осіб):  
      

4.1.  Студентів        
4.2.  Молодих учених та аспірантів        

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти 

на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно 

з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 
Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 
р. за № 148/31600.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Заболотна О.А. – професор, 

Безлюдна В. В. – професор, 

Бондар Г. О. – доцент, 

Гут Н. В. – доцент, 

Шумаєва С.П. . – доцент,   

Щербань. І.Ю – доцент, 

Свиридюк О.В. – доцент, 

Павлюк  В. І. – доцент,    

Веремюк Л.Л. – доцент, 

Бойчевська І.Б. – доцент, 

Іванчук Г.П.  – доцент, 

Нестеренко І.Б. – доцент, 

Мамчур Є.А. – ст. викладач,           

Палагута І.В. – викладач, 

Загребнюк Ю.В. – викладач, 

Комар О. С.   –  викладач,  

Тарасенко А.В. – викладач. 

 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій.  

 

6.1.1. Монографії: 

   
 за кордоном. 

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.    



 
6.1.2. Підручники; 

6.1.3. Навчальні посібники: 

 

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. 30 с. 

3. Dictionary of musical terms: навч. посіб. / укл. 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 / Укл. Г.П. Іванчук. Умань : ОМІДА, 2019. 131с. (протокол № 10 від 

26.02.2019).   

6. Навчально-методичний посібник англійськоі мови для студентів-іноземців (початковий рівень) 
/ упоряд. С. Шумаєва. Умань : Візаві, 2019. 123 с. 

 

 

 

6.1.4 Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, 

бібліографічний покажчик тощо). 

6.1.5 Статті: 

    
6.1.5.1. Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web 

of Science та Scopus: 

 

№ 

№п/п 

Автори 

(зазначити усіх 
авторів, наших 
виділити) 

Назва роботи 

(мовою оригіналу з бази даних і 
гіперпосиланням) 

Назва вид

ання, де 

опубліков

ано 

роботу 

Том, номер (випуск), рік, 

перша-остання сторінки 

статті; зазначити бази в 

яких індексується 

(Scopus, Web of Science) 

і квартель випуску (Q1, 

Q2, Q3, Q4) 

1 

Безлюдний О.І., 

Безлюдна В.В., 

Щербань І.Ю., 

Комар О.C. 

Досвід використання технології 

змішаного навчання на заняттях з 

англійської мови у закладах вищої педагогічної 

освіти 

(Experience of Blended Learning Using at English 

Lessons in Pedagogical Higher Education 

Institutions). 

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2669 

Informatio

n 

technologi

es and 

learning 

tools. 

V.73 № 5. 2019. 

P. 86 –100. 

 

Web of Science 

2 

Zabolotna O., 

Shchudlo S., 

Medina T., 

Panchenko I.,  

Kozlov P. 

Teaching Ukrainian as a Non-Native Language to 

National Minorities in Ukraine: Challenges for 

Evidence-Based Educational Policies. DOI: 

10.20535/2410-8286.164167 

http://ae.fl.kpi.ua/article/view/164167 

Advanced 

Education

.  

 

Special Issue 11. 2019 

Pp. 60–67. 

 

Web of Science. 

 

6.1.5.3. Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор та включені до інших міжнародних 

наукометричних баз даних; 

 

6.1.5.4. 6.1.5.4. Статті у зарубіжних виданнях: 

 

https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2669


1. Boichevska I., Ivanchuk A., Veremiuk L. The peculiarities of the second foreign language study 

at nonlinguistic higher educational establishment of Ukraine. Journal 

of International Eastern European Studies. 2019. 1 (1). P. 1- 23. URL: http://dergipark.org.tr/jiee

s/issue/48148/518066 (Last accessed: 2.09.2019). 

2. Бойчевская И.Б. Формирование коммуникативной компетенции студентов во время 

изучения иностранного языка в Германии – особенности языковой политики. Иностранные 

языки: инновации, перспективы исследования и преподавания: материалы II Междунар. 

науч.-практ.конф. (Минск, 21–22 марта 2019 г.). Минск : БГУ, 2019. С. 218-224. 

(http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/218856/1/218-223.pdf) 

3. Мамчур Є.А., Кучеренко І.А., Мамчур Л.І. Дискурс – функційна одиниця вербального 

спілкування. Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. / УО МГПУ им. Шамякина; редкол.: 

С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2019. С. 16–19.  

 
 

6.1.5.4 Статті у фахових виданнях України; 

 

6.1.5.5. Статті у виданнях України категорії «Б»; 

 6.1.5.6. Статті у виданнях України категорії «В»: 

1. Безлюдна В. В. Проблема професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов у 
вишах України в умовах освітніх реформ (50-ті рр. ХХ століття). Історико-педагогічний 
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2. Безлюдна В. В. Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах: історія та 

сучасність. Молодь і ринок : щомісячний наук.-пед. журнал. № 2 (169). 2019. С. 46–50. 
3. Безлюдна В. В. Викладання іноземної мови у закладах вищої освіти ФРН та США: 

упровадження позитивного досвіду в Україні. Науковий вісник Миколаївського національного 

університету. Педагогічні науки: лютий 2019. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 
2019. С. 13–18. 

4. Веремюк Л. Культуроорієнтовані підходи до викладання іноземної мови у педагогічних ЗВО. 

Проблеми освіти : збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91. С. 59–63 

5. Mozhova Yaroslava O., Sheverun Nadiya V., Zagoruiko Liudmyla O. Peculiarities of Students’ 

Foreign Languages Education Quality Improving in Polish Technical Universities. 
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Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91.част.2 С. 142–146.     
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1. Комар О. С. Основні характеристики комунікативного підходу. Поняття комунікативного 
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Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : матеріали IIІ 

міжнар. наук.-практ. конф інтернет-конференції. (Кропивницький, 15 лютого 2019 року). 
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3. Безлюдна В. В. Безлюдний Р. О., Макарчук В. В. Шляхи вдосконалення викладання іноземних 
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Дрогобич, 21 червня 2019 р.) / ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. Київ – Дрогобич : 
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наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.). Дніпро. 2019. Т.2. С.  659–662.   
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21. Свиридюк О. Особливості навчання англійської мови у ЗВО: досвід Польщі. Інновації в 
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28. Shcherban I. Educational Research as a Way to Improve Educational Practice. Імплементація 
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