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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: грудень 2019 року - грудень 2020 року. 

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

 

Під впливом змін, що відбуваються в суспільстві останнім часом, ситуація в галузі 

навчання студентів іноземної мови в немовному вузі значно змінилася: рейтинг курсу 

“Іноземна мова” суттєво підвищився. Орієнтація вузівського курсу на формування у студентів 

немовних спеціальностей умінь різних видів професійного спілкування з використанням 

іноземної мови вимагає вирішення цілого ряду питань, що стосуються оптимальної організації 

процесу навчання згідно сучасних вимог та реальних умов викладання. 
Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади, особливості вивчення іноземних мов у 

немовному вузі. 

Об'єкт дослідження – система вивчення іноземних мов у немовних закладах вищої освіти. 

Мета науково-дослідної роботи у визначенні основних напрямів розвитку вивчення 

іноземних мов, формуванні освітнього процесу у закладах вищої освіти за рівневою моделлю, 

яка забезпечує наступність і неперервність у вивченні іноземних мов, формуванні загальних 

та професійно-орієнтованої комунікативної компетентностей для забезпечення спілкування 

здобувачів вищої освіти іноземною мовою та їх належної адаптації у полікультурному 

середовищі, інтеграції здобувачів вищої освіти у світовий освітній простір. 

 

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

За попередній етап виконання теми (2019 р.)  вийшли друком: 6 навчальних посібників, 1 

монографія, 2 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 

Web of Science, 6 статей у наукових виданнях України (категорія В); 43 тез доповідей, 

отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права. 

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

У звітному році кафедра продовжила наукові дослідження над комплексною 

кафедральною темою «Адаптивна система навчання іноземних мов у немовному вузі» 

(0111U007543).  У 2019 р. на кафедрі функціонувало 6 наукових студентських гуртків (всього 

38 студентів у складі гуртків). Відповідно до Плану проведення наукових конференцій, 

семінарів за 2019 р. кафедрою було проведено спільно з факультетом іноземних мов 1 

міжнародну наук.-практ. конференцію, 4 наук.-метод. семінари. У 2019 році викладацьким 

складом кафедри було надруковано 53 публікації, з них: 4 навчальних посібників, 5 статей у 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, 

9 статей у наукових виданнях України (категорія В); 35 тез доповідей. За звітній період 

викладацьким складом кафедри в межах робочого часу проводився аналіз стану розвитку 

іноземних мов у вищій освіті англійської мови у закладах вищої освіти; вивчено концепцію 

побудови, системи іншомовної підготовки майбутніх фахівців немовних с пеціальностей в 

умовах освітнього середовища університету, сформовано систему навчальних і виховних 

чинників, що сприяють вивченню іноземної мови у немовному вузі.  



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

1. Проф. Безлюдною В. В. досліджено проблему формування гуманістичних цінностей 

майбутніх учителів іноземних мов в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін; 

проаналізовано іншомовну підготовку здобувачів вищої освіти в інформаційно-освітньому 

середовищі університету та навчання іноземної мови майбутніх учителів немовних 

спеціальностей як педагогічну проблему; обґрунтовано застосування ІКТ у підготовці 

майбутніх учителів іноземних мов.  

2. Доц. Бойчевською І. Б. узагальнено сучасні підходи до викладання німецької 

мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах (результат – видання навчального 

посібника), виокремлено нетрадиційні підходи до викладання іноземної мови, 

охарактеризовано особливості виникнення тривожності під час вивчення іноземної мови, 

узагальнено особливості використання інноваційних технологій під час вивчення іноземної 

мови у немовних закладах вищої освіти України.  

3. Доц. Бондар Г.О. охарактеризовано особливості формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів, досліджено 

термінологічну насиченість англомовних фахових текстів для студентів спеціальностей 

«Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта. 

Психологія».  

4.  Доц. Гут Н.В. імплементовано сучасні дидактичні принципи викладання 

іноземних мов у навчальний процес (результат – видання  навчального  посібника); обговорено 

питання 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. 

5.  Проф. Заболотною  обговорено питання 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.  

6. Доц. Іванчук А.П. апробовано посібник  English з англійської мови для студентів 

історичних спец. закладів вищої освіти. 

7. Викладач Комар О. С. працює  над дисертаційним дослідженням «Підготовка 

майбутнього вчителя англійської мови до використання комунікативного підходу у професійній 

діяльності». Спеціальність - 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Заболотна О. А. Комар О.С. з’ясовано 

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. 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.  

8. Доц. Нестеренко І.Б. вивчено основні положення спеціальної та інклюзивної 

освіти; визначено сучасні проблеми методології викладання іноземних мов в умовах 

євроінтеграції; досліджено інновації в сучасній українські освіті; охарактеризовано основні 

шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів; розглянуто тенденції, проблеми та 

шляхи вирішення організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців 

філологічної сфери; розкрито сутність поняття професійно-орієнтованого навчання іноземної 

мови, а також визначено мету навчання іноземної мови для студентів економічних 

спеціальностей.  

9. Доцентом Павлюк В.І обґрунтовано особливості методики викладання 

англійської мови на дошкільних факультетах педагогічних закладів вищої освіти; досліджено 

навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей за допомогою ІКТ технологій. 



10. Викладачем Палагутою І. В. проаналізовано інтерактивні методи навчання, які 

використовуються на заняттях англійської мови зі студентами немовних спеціальностей, 

охарактеризовано різноманітні види англомовних ігор, які використовує викладач на заняттях, 

узагальнено значення англійської мови як міжнародної мови. 

11. Доц. Свиридюк О.В.обґрунтовано формування гуманітарних цінностей майбутніх 

вчителів іноземних мов в процесі вивчення соціальних та гуманітарних дисциплін; досліджено 

використання платформи Moodle та онлайн додатка My English lab в процесі викладання 

іноземних мов; вивчено питання формального, неформального та інформального навчання 

іноземним мовам. 

12. Доц. Шумаєвою  С. П. В  імплементовано сучасні дидактичні принципи 

викладання і вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах у навчальний процес; 

досліджено проблему вивчення іноземних мов учнями з особливими освітніми потребами та 

окреслено шляхи підготовки фахівців до роботи з цією когортою учнів. 

13. Доц. Щербань І.Ю. втілено сучасні дидактичні принципи викладання і вивчення 

іноземних мов у вищих навчальних закладах у навчальний процес; 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.  

14. Викладачем  Тарасенко А.В. проаналізовано комунікативний метод та принципи 

навчання іноземної мови, досліджено комунікативно-орієнтований метод та принципи 

комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов. 

15. Старший викладач Мамчур Є. А. продовжує працювати над проблемою 

«Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови у процесі 

вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу» Розроблено діагностичний 

інструментарій для визначення рівня сформованості професійно-ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів іноземної мови. (ст. викл. Мамчур Є.А.) 

16. Доцентом Веремюк Л. Л. 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. 
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   2  2  100% 

- Web of Science   2  2  100% 
- 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:  
 9 9   100% 

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.)  

35  35  100% 

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  
      

1.7.  Підручники, навчальні посібники України   4  4  100% 
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, 

Нестеренко І.Б. – доцент, 

Мамчур Є.А. – ст. викладач,           

Палагута І.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. 

 
6.1.2. Підручники; 

6.1.3. Навчальні посібники: 

 



1. Німецька мова : посіб. для студ. ЗВО (німецька як друга іноземна) / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І. Б. Бойчевська, Л. Л. 

Веремюк. – Умань : Візаві, 2020. – 104 с.  

2. Mastering English for Teaching and Research : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти 

ОС Магістр / МОН України, Уманський держ. пед. імені Павла Тичини ; уклад.:  

О. А. Заболотна, Н. В. Гут, І. Ю. Щербань. Умань : Візаві, 2020.  127 с. 

3. English: посіб. з англійської мови для студ. історичних спец. закладів вищої освіти / 

Укл. А. Іванчук, А. Тарасенко. Умань: Візаві, 2020. 160с.  

4. English Exam Practice: метод. посіб. з підготовки до складання Єдиного вступного 

іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (англійська мова) для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; 

уклад. О. В. Свиридюк; [рец.: Н. В. Шеверун, В. Б. Гошилик, В. В. Безлюдна]. – Київ, 

Видавництво «Наукова столиця», 2020. – 128 с. (рекомендований Вченою радою 

університету, 25.02.2020 номер протоколу № 9). 
 

- Методичні рекомендації 
1. Методичні рекомендації з підготовки до складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з 

іноземної мови (англійська мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста). / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О. В. Свиридюк; 

[рец.: Н. В. Гут, І.В. Холод]. –  Умань,  2020.  –  96 с. (рекомендований Вченою радою 

факультету іноземних мов, 22.01.2020 номер протоколу № 7)   

 

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: 

 

№ 

з/п 

Автори 

(зазначити усіх 
авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 

(мовою оригіналу з 
бази даних і 

гіперпосиланням) 

Назва видання, де 

опубліковано 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 

V. V. Bezliudna,  

I. Yu. Shcherban,  

R. O. Bezliudnyi,  

V. V. Makarchuk 

European Experience of 

Training of Future 

Teachers of Foreign 

Languages: Findings 

and Prospects for 

Ukraine.  

URL: 

https://doi.org/10.32014/

2020.2518-1467.123 

 

Bulletin the National 

academy of sciences of the 

Republic of Kazakhstan, 

4, P. 225-234 

 

Web of Science 

https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123
https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123


2 

Vita V. Bezliudna, 

Iryna Yu. Shcherban, 

Olha V. Svyrydiuk, 

Galyna O. Bondar. 

Formation of 

Humanistic Values of 

Future Foreign 

Language Teachers in 

the Process of Studying 

Social and Humanitarian 

Disciplines: Empirical 

Findings 

DOI: https://doi.org/10.

36941/jesr-2020-v10n1r 

 Journal of Educational and 

Social Research.  

Vol. 10, No. 1, January 

2020. С. 173-182. 

 

Scopus 

3 

Bezliudnyi, O., 

Bevzyuk, M., 

Demchenko, I., 

Tsymbal-Slatvinska, S., 

Babii, I., Kozii, O., 

Bezliudna, V., Butenko, 

O., Dudnyk, N., 

Nikitenko, A., 

Riaboshapka, O., & 

Kolesnik, L. (2020). 

Inclusive Practice in 

Primary Schools. 

BRAIN. 

Psycho-Pedagogical 

Conditions for Preparing 

Future Teachers for 

Their Interaction with 

Students’ Parents in 

Inclusive Practice in 

Primary Schools. 160-

177. 

DOI: https://doi.org/10.

18662/brain/11.2/80 

 

BRAIN. Broad Research in 

Artificial Intelligence and 

Neuroscience 

11(2), 160–177.  

Web of Science 

4 

4Kucherenko, I., 

Mamchur, L., 

Mamchur, Y.,  

Bidyuk, N. 

Technological Principles 

of the Formation of a 

Pupil’s Communicative 

Competence. 

Revista Romaneasca Pentru 

Educatie Multidimensionala 

Web Of Science. (2020).  

12(1Sup1), 126–146. 

 

    

 

1. Vita V. Bezliudna, Iryna Yu. Shcherban, Olha V. Svyrydiuk, Galyna O. Bondar. Formation of 

Humanistic Values of Future Foreign Language Teachers in the Process of Studying Social and Humanitarian 

Disciplines: Empirical Findings. Journal of Educational and Social Research. Vol. 10, No. 1, January 2020. С. 

173-182. DOI: https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r Scopus 

2. V. V. Bezliudna, I. Yu. Shcherban, R. O. Bezliudnyi, V. V. Makarchuk (2020). European Experience 

of Training of Future Teachers of Foreign Languages: Findings and Prospects for Ukraine. Bulletin the 

National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, 4, 225-234. 

DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123 Web of Science 

3. Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., Kozii, O., Bezliudna, 

V., Butenko, O., Dudnyk, N., Nikitenko, A., Riaboshapka, O., & Kolesnik, L. (2020). Psycho-Pedagogical 

Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction with Students’ Parents in Inclusive Practice in 

Primary Schools. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 160-177. 

DOI: https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80 

4. Kucherenko, I., Mamchur, L., Mamchur, Y., & Bidyuk, N. Technological Principles of the Formation 

of a Pupil’s Communicative Competence. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, (2020). 

12(1Sup1), 126–146. DOI:  https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/227 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.  Статті у зарубіжних виданнях: 

 

http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r
https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r
https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80
https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
http://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/10656
https://doi.org/10.36941/jesr-2020-v10n1r
https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123
https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80
https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/227


1. Бойчевская И.Б., Веремюк Л.Л. Взаимосвязь между изучением иностранного языка и 

профессиональной социализацией в высших учебных заведениях Германии. Иностранные языки: 

инновации, перспективы исследования и преподавания : материалы ІII Междунар. науч.-практ.конф. 

(г. Минск, 26–27 марта 2020 г.). Минск : БГУ, 2020. С.169–175.   

2. Щербань И.Ю. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

английского языка. Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания : 

материалы III Междунар. науч.-практ. конф., (г. Минск, 26 – 27 марта 2020 г.) Минск : БГУ, 

2020. С. 483–488. 

3. Безлюдная В. В., Свиридюк О. В. Применение информационно-комуникационных 

технологий в подготовке будущих учителей иностранных языков. Иностранные языки: инновации, 

перспективы исследования и преподавания : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., (Респ. 

Беларусь, г. Минск, 26–27 марта 2020 г.) Минск : БГУ, 2020. С. 393–398.   

4.  Boichevska I., Veremiuk L. Successful foreign language teaching – an overview of 

different approaches. International Forum: Problems and Scientific Solutions : Proceedings of the 1st 

International Scientific and Practical Conference (January 16-18, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO 

Publishing House, 2020. Р. 88–94. 

5. Ivanchuk A., Shumaeva S. Classroom community of inquiry as the method of interactive 

learning of foreign language. Scientific Research in XXI Century : Proceedings of the 2nd International 

Scientific and Practical Conference (February 6-8, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. 

P.21–25. ISBN 978-0-458-20903-3    

6.  Kucherenko, Iryna A.; Mamchur, Yevhen A.; Mamchur, Lidia I.; Pentylyuk, Maria I. І 

Modern language teaching technologies for the development of school students’ communicative competence. 

Revista Espacios. Vol. 41 (Issue 16) Year 2020. Page 16  

 

6.1.5.4 Статті у фахових виданнях України; 

 

6.1.5.5. Статті у виданнях України категорії «Б»; 

1. Безлюдна В. В., Безлюдний Р. О. Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти в 

інформаційно-освітньому середовищі університету. Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 1(5). C. 5‒12. 

2. Комар О. С. Сучасні методи впровадження комунікативного підходу до навчання 

англійської мови. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету. 2020. № 3.   
3. Мамчур Є. Мотивація, як важливий чинник формування професійно-ціннісних 

орієнтацій майбутніх учителів. Освітні обрії. Вип.1 (50). 2020. С.173–176. 

4. Нестеренко І. Б., Бондар Г.О. Професійно орієнтоване навчання іноземної мови 

студентів економічних спеціальностей. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 

Умань, 2020. № 21 Ч 2. С.125–137. 

5. Свиридюк О. Формальне, неформальне та інформальне навчання іноземним мовам. 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 22. С. 114‒123.    

6. Свиридюк О., Веремюк Л. Використання платформи Moodle та онлайн додатка My 

English lab в процесі викладання іноземних мов. Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 3. С. 132‒141.    

7. Шумаєва С.П., Іванчук А.П. Основні характеристики  ознак нейродикультурних, 

соціальних, емоційних та поведінкових труднощів та шляхи їх подолання при вивченні 

іноземних мов. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.Умань,2020.C.24-30. 

URL:https://library.udpu.edu.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2019/2/4.pdf 
 

 6.1.5.6. Статті у виданнях України категорії «В»: 

1. Гут Н. В. Авторські ремарки як засіб відображення навколишнього середовища в 

україномовному та англомовному художньому тексті. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. 

Вип. 9(77), березень. С. 31–34. DOI: 10.25264/2519-2558-2020-9(77)-31-34 (у наукових 

виданнях України (категорія В)). 



2. Кучеренко І.А., Мамчур Є.А. Стилістичні аспекти формування мовної особистості 

старшокласника у процесі вивчення мови. Теорія і практика підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури : збірник наукових і навально-

методичних матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 

С. 6671.URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspu/handle/123456789/12453 

 
6.1.5.7. Статті в інших виданнях України. 

 

6.1.6 Тези доповідей: 

6.1.6.1 Тези доповідей на міжнародних конференціях;    

 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України: 

1. Безлюдна В. В. Застосування електронних навчально-методичних комплексів в системі 

дистанційної освіти. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, 10 квітня 2020 року). Умань: Візаві, 2020. Ч. 1. С. 26–28.  

2. Безлюдна В. В. Метод проектів у системі підготовки майбутнього педагога. Іноземна 

мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали IV міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (Кропивницький, 20 лютого 2020 року). Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2020. С. 100–103.   

3. Безлюдна В. В. Основні тенденції оптимізації викладання іноземної мови у 

педагогічних ЗВО. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів : 

матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф інтернет-конф., 22 жовтня, 2020. С 11–13. 

4. Boichevska I., Veremiuk L. Foreign language anxiety in the classroom. Іноземна мова у 

професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : матеріали [Електронний ресурс] 

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

Винниченка, 2020. С.76–79. 

5. Бойчевська І., Веремюк Л. Нетрадиційні методи викладання іноземних мов. Інновації в 

сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної 

інтернет-конф. (Умань, 10 квітня 2020 р.). Умань, 2020. С.46–47. 

6. Бойчевська І., Веремюк Л. Використання інноваційних технологій під час занять з 

іноземних мов. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір 

інновацій : матеріали ІV міжнародної інтернет-конф. (Київ, 28 травня 2020 р.). Київ, 2020. С. 46–49. 

7. Бондар Г. Проблема формування іншомовної професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів в теорії і практиці освіти. Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст : матеріали міжн. науково практ. інтернет-конф. (Умань, 10 квітня 

2020 р.). Умань : «Візаві», 2020. С.50–51.  

8. Заболотна, O. Первинна професійна соціалізація вчителів у світлі реформи «Нова 

українська школа». В О. Безлюдний, Н. Коляда та ін. (ред.), Інновації в сучасній освіті: український та 

світовий контекст: матеріали міжн. науково практ. інтернет-конф., Умань: Візаві, 2020. С. 81–84. 

9. Заболотна, O. Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення 

можливостей освітян в Україні: проект Української асоціації дослідників освіти. В.А. Сбруєва, 

М. Бойченко та ін. (ред.), Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін : матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції. Суми: Вид-во 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. С. 73–75 

10. Щудло, С., Заболотна, О., Медіна, Т., Загоруйко, Л. Статус дослідниць у точних науках: 

запитання, що потребують відповіді. В С. Щудло, О. Зелена (ред.) Українська жінка у національному 

та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє : матеріали ІІ міжнародного наукового 

форуму. Дрогобич: «Трек ЛТД», 2020. С. 13–17. 

11. Шумаєва С., Іванчук А. Англійська мова як іноземна мова для дітей з особливими 

освітніми потребами. «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» : матеріали ІІІ 

міжнародної науково-практичної інтернет-конф. (10 квітня, м. Умань). Умань, 2020. С. 267–269. 

12. Комар О. С. Комунікативні матеріали та вправи як засоби впровадження 

комунікативного підходу у навчальну діяльність. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: 

проблеми та стратегії : матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Кропивницький, 20 лютого 

2020 р.). Кропивницький, 2020. С. 87–90. 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspu/handle/123456789/12453


13. Комар О. С. Комунікативний підхід до навчання англійської мови: роль вчителя та 

учнів. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали III міжнар. наук.-
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