
Викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов працюють над 

дослідженням 1 кафедральної 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. 

Терміни виконання кафедральної теми: 01.09.2011 р. – 31.12.2020 р. Мета 

виконання теми: дослідити теоретичні та прикладні аспекти романо-
германської філології та методики навчання іноземних мов. 

Предмет: арсенал досліджуваних лінгвістичних та методичних явищ в 

галузях романо-германської філології та лінгвометодики. Об’єкт: 

комплексний аналіз теоретичних та прикладних аспектів романо-германської 

філології та методики викладання теоретичних дисциплін іноземних мов. 

Мета: дослідити теоретичні та прикладні аспекти романо-германської 

філології та методики навчання мови. Основні завдання: 1. Оцінити ступінь 

дослідженості теоретичних та прикладних аспектів романо-германської 

філології та іншомовної лінгвометодики вітчизняними та закордонними 

дослідниками із метою критичного переосмислення тенденцій розвитку 

досліджуваних явищ, забезпечуючи докорінну переорієнтацію ракурсу 

їхнього дослідження. 2. Стимулювати інтерес молодих науковців, студентів 

закладів вищої освіти до здійснення широкого спектру наукових досліджень 

у галузях романо-германської філології та методики навчання теоретичних 

дисциплін іноземних мов задля забезпечення цілісного зв’язку та нерозривної 

єдності між навчальною  та дослідницькою ланками. 3. Підвищувати якість 

викладання теоретичних дисциплін іноземних мов та другої іноземної мови 

за рахунок партнерства, інтеграції наукових зусиль студентів та науково-

педагогічних працівників у площині окресленого науково-дослідного 

осередку. 4. Узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід в 

галузі методики викладання теоретичних дисциплін іноземних мов, 

забезпечувати його впровадження в навчальний процес в якості інструменту 

досягнення результативності в оволодінні теоретичними дисциплінами 

здобувачами вищої освіти. 5. Генерувати та впроваджувати модернізовані, 

нестандартні підходи до іншомовної підготовки студентів закладів вищої 

освіти із широкої палітри передового європейського досвіду для підготовки 

всебічно розвинених філологів-дослідників «нового покоління» та педагогів-

інноваторів, здатних виробляти нові формати іншомовної освіти та, які, 

будучи в авангарді філологічних та методичних змін, здатні застосовувати 

проактивний підхід та генеровані експериментальні ідеї до побудови 

модерного освітнього середовища та формування викладацького альянсу 

агентів змін, який здатний розкривати творчий потенціал студентів у процесі 

побудови стратегій їхнього професійного становлення. 6. Організовувати 



науково-методичні конференції різного рівня, семінари із метою висвітлення 

та апробації результатів лінгвометодичних досліджень студентів, молодих 

науковців і науково-педагогічних працівників та пошуку нестандартних 

шляхів вирішення актуальних проблем романо-германської філології, 

іншомовної лінгвометодики в контексті європейської міжкультурної 

інтеграції.  

ЗВІТ  
 за 2019 рік 

 

У 2019 році у контексті розробки 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;  методи застосування інноваційних технологій в організації 

навчального процесу, новітні форми організації самостійної роботи 

студентів, підготовка студентів до участі в міжнародних проектах, 

впровадження інноваційних технологій в навчальний процес при викладанні 
практичної фонетики французької мови; з’ясовано причини виникнення 

мовної інтерференції у контексті вивчення іспанської мови; досліджено 

методичний потенціал застосування автентичного пісенного матеріалу на 

уроках іноземної мови; тенденції модернізації іншомовної освіти у структурі 
середньої обов’язкової освіти Іспанії; інновації в системі освіти Іспанії, 

мультикультурний компонент у навчанні іноземних мов у закладах середньої 

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; 
експресивно-емоційне навантаження художнього тексту при перекладі з 

однієї мови на іншу, необхідність детального опису емоційно-експресивного 

потенціалу та художньо-образотворчих функцій різних засобів емоційності 
та експресивності; досліджено сучасний німецький та англійський 

антропонімікони в соціолінгвістичному аспекті, семантику та прагматику 

табуйованої лексики, її евфемічної субституції в німецькій мові; труднощі, 

що виникають при перекладі науково-технічного тексту з німецької мови на 
українську, способи перекладу науково-технічного тексту та особливості 

перекладу; 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: мовний та 
мовленнєвий портрети політика‚ послідовні етапи становлення політичної 

лінгвістики як пріоритетної галузі прикладної лінгвістики.  

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,  у 2 статтях у виданнях, включених до 

наукометричної бази Copernicus,  у 5 статтях в зарубіжних виданнях, у 8 

тезах на міжнародних конференціях за кордоном, у 26 тезах на міжнародних 
конференціях в межах України, у 8 тезах на всеукраїнських конференціях.  


