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

немовному вузі» 

   

  

ЗВІТ  

про  виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

( 2018 рік)  

  

1. Керівник НДР:  Заболотна Оксана Адольфівна  

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:  2018 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)  

Змодельовано прогностичну загальнодидактичну модель змісту навчання, розпочато оцінку 

ефективності чинної структури змісту навчання іноземних мов. На основі ретельного аналізу 

взаємозв’язків цілей навчання з елементами предмета навчання, а також існуючих 

компонентів змісту навчання іноземних мов, зроблено висновок про необхідність введення 

таких додаткових компонентів змісту навчання, які б забезпечили безпомилкове і вільне 

вживання мовних засобів більшістю студентів як в навчальному мовленні, так і у процесі 

реальної мовленнєвої комунікації. 

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        
- 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  1   

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

видань України:  
      

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.)  

 81  81   

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
 1  1   

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
 1  1   

1.7.  Підручники, навчальні посібники України   4  4   
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         
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, 

Мамчур Є.А. – ст. викладач,           

Палагута І.В. – викладач, 

Лагодзінська В. С. – викладач, 

Комар О. С.   –  викладач,  

Комісаренко Т.М. – 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: 

   
1. Zabolotna O., Shchudlo S., Kovalchuk O. Przywództwo Nauczycieli. – redakcja naukowa 

Joanna Madalińska-Michalak. – Warszawa: Wydawnictwo FRSE, 2018. – Р. 380 – 414.   

2. Заболотна О., Лісова Т., Щудло С. Українські вчителі та навчальне середовище. 

Результати Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед 

директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS). – 

Дрогобич: УАДО; ТзОВ «Трек-ЛТД». – 2018 – 246 с.  
 

 

 

 
6.1.2. Підручники; 

6.1.3. Навчальні посібники: 

 

1. Deutsch für geisteswissenschaftliche Fachbereiche : навчальний посібник з німецької мови 

для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти / [І.Б. 

Бойчевська, Л.Л. Веремюк]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Алмі», 2018. – 

132 с. 

2. Economics. Dictionary of terms and phrases. Навчальний посібник для студентів 

економічних спеціальностей / укл. Г. О. Бондар, І.Ю. Щербань /.– Умань: 

АЛМІ, 2018. – 101 с. 

3. English for historians. Навчальний посібник з англійської мови для студентів заочного 

відділу історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Укладач та автор: Іванчук 

Г.П. – Умань: ОМІДА, 2018. – 72с. 

4. Hotel and Catering. Dictionary of terms and phrases. Навчальний посібник для студентів 

економічних спеціальностей / укл. Г. О. Бондар, І.Ю. Щербань.  – Умань: АЛМІ, 2018. – 

103 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;   

 

1.1.5.2. Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних 

Index Copernicus; 

    



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

Science та Scopus; 

 
1. Zabolotna O., Gut N. Learning the Language of Instruction in Ukraine:  International Students’ Attitudes 

// Advanced Education. – December 2018. 

 

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: 

 

1. Bezlyudna Vita. Professional training of future foreign language teachers:world 

experience   / Bezlyudna Vita // Topical issues of education: Collective monograph. − Pegasus 

Publishing, Lisbon,  Portugal, 2018. – P. 85-99. 

2. Bevz O., Gembaruk A., Zabolotna O. Teaching and Learning English Can Be Different: 

Introducing New Methodology Curriculum / Bevz O., Gembaruk A., Zabolotna O. // Inspiring 

Professional Excellence in Teaching Languages", symposium proceedings (4 ; 2018 ; Chisinau). 

IV International spring symposium proceedings "Inspiring Professional Excellence in Teaching 

Languages", March 16th-17th, 2018 / sci. com.: Anca Cehan [et al.] ; org. com.: Viorica 

Cebotaroş [et al.].–Bălţi: S. n., 2018 (Tipogr. "Indigou Color"). – 238 p. : fig., tab. – P. 22-33 

3. Zabolotna O., Shchudlo S. Teacher Leadership in Ukraine: the Role of Teachers in School 

Management / Proceedings of European Conference on Educational Research «Inclusion and 

Exclusion, Resources for Educational Research?» https://eera-ecer.de/ecer-programmes/ 

conference/23/contribution/43099/ 

4. Svyrydiuk O. What is Task-based Approach / Olha Svyrydiuk // Inspiring Professional 

Excellence in Teaching Languages: materials of IV International spring symposium proceedings 

(16th-17th March 2018, Bălţi). – P. 201 – 208.    

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.Мамчур Є.А. Феномен цінностей та ціннісних орієнтацій у науковому вимірі кінця ХХ початку 

ХХІ ст. / Є.А. Мамчур // Науково-педагогічний журнал «Обрії». – 2018 - №2 (47).   

                                                                                                                              

 
6.1.5.7. Статті в інших виданнях України. 

1. Комар О. С. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: роль вправ під час вивчення різних 

аспектів мови / О.С. Комар // Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання 

іноземних: матеріали III Всеукраїнської онлайн конференції. – Житомир, 2018. - [Режим доступу: 

http: // nniif.org.ua/ aktualni-problemi-suchasnoji - lingvistiki-ta-metodiki-vikladannya-inozemnikh-mov-

2018].   

2. Палагута І.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у вищому навчальному   закладі як 

педагогічна проблема / І. В. Палагута // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової інтернет конференції ( 18 жовтня 

2018 року., м. Переяслав – Хмельницький). – С. 128-130.    

 

6.1.6 Тези доповідей: 

6.1.6.1 Тези доповідей на міжнародних конференціях;    

 

1. Безлюдна В. В. Innovative approaches in English language teaching / В. В. Безлюдна //                                     

Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст, 28 вересня 2018 р.: 

матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - м. Умань: ВПЦ 

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/%20conference/23/contribution/43099/
https://eera-ecer.de/ecer-programmes/%20conference/23/contribution/43099/


"Візаві", 2018. – С. 16-19.   

2. Безлюдна В. В. Застосування методу кейс-стаді в навчанні іноземним мовам студентів 

закладів вищої освіти / В. В. Безлюдна // Іноземна мова у професійній підготовці 

спеціалістів: проблеми та стратегії, 15 лютого 2018 року : матеріали II Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – С. 89-91.   

3. Безлюдна В. В. Позааудиторна робота з іноземними студентами в педагогічному 

вузі   /  В. В. Безлюдна, Р. О. Безлюдний // Конкурентноспроможність вищої освіти 

України в умовах інформаційного суспільства, 1 листопада 2018 р.: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2018. 

4. Безлюдна В.В. Потенціал і перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні / 

В.В. Безлюдна // Імплементація європейських стандартів в українські освітні 

дослідження, 15 червня 2018 року : матеріали II Міжнародної наукової конференції. – 

Київ, 2018. – С. 16-19. 

5. Бойчевська І.Б. Вивчення німецької мови як іноземної – причини підвищення 

популярності / І.Б. Бойчевська // Інновації в сучасній освіті: український та світовий 

контекст: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 

– Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. – С. 38-42. 

6. Бойчевська І.Б. Організація позааудиторної роботи студентів у закладах вищої освіти / 

І.Б. Бойчевська // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах 

інформаційного суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9 

листопада 2018 року, м. Чернігів). – Чернігів, 2018. 

7. Бондар Г.О. Особливості формування іншомовної професійної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів / Г. О.Бондар // Конкурентоспроможність вищої освіти 

України в умовах інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (9 листопада 2018 року), м. Чернігів, 2018.   

8. Boichevska Ilona. Advantages and disadvantages of foreign languages study by means of 

distance learning / Ilona Boichevska // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: 

проблеми та стратегії: збірник тез доповідей [Електронний ресурс] II Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – С.110-112. 

9. Веремюк Л.Л. Навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України / Людмила 

Веремюк // Конкурентноспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного 

суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 9 

листопада, 2018). 

10. Веремюк Л.Л. Підходи до вивчення іноземної мови студентів нефілологічного напряму / 

Л.Л. Веремюк // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та 

стратегії: збірник тез доповідей [Електронний ресурс]II Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 124-

126. 

11. Гут Н. Ділова англійська мова: цільові пріоритети магістрів психологічного профілю / 

Наталя Гут // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: 
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