
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ БОРИСА  ГРІНЧЕНКА  
ПЕДАГОГІЧНИЙ  ІНСТИТУТ  

 
Звіт з наукової роботи  

кафедри іноземних мов і методик їх навчання 
за 2014 рік  

1. Наукова тема кафедри: Теорія і практика формування іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи і 
вихователів ДНЗ 
 

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри: 
 

№  Наукова тема Викладач 
1.  Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов 

молодших школярів у країнах Європейського союзу 
Котенко О.В.,  
зав.каф.,  
к.п.н., доцент 

2.  Розвиток вторинної мовної особистості у майбутніх вчителів 
німецької мови 

Соломаха А.В.,  
к.ф.н., доцент 

3.  Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти   
Швеції та України 

Кошарна Н.В.,  
к.п.н., доцент 

4.  Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного 
університету в процесі навчання філологічних дисциплін 

Герасимова О.І., 
к.п.н., ст. викладач 

5.  Особливості підготовки майбутніх педагогів до роботи в 
умовах полікультурного освітнього простору 

Безух Ю.С.,  
к.п.н., викладач 

6.  Наступність у навчанні іноземної мови дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

Лобода О.В., 
ст.викладач 

7.  Самоменеджмент як засіб підвищення ефективності роботи 
викладача вищого навчального закладу. 

Веклич Ю.І., 
ст.викладач 

8.  Виховання толерантності майбутніх учителів початкової 
школи в позааудиторній діяльності 

Сінельник І.П., 
cт.викладач 

9.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 
застосування медіа засобів на уроках іноземних мов 

Петрик Л.В., 
викладач 

10.  Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії Ситник О.І.,   
викладач 

11.  Підготовка вчителів початкової школи до застосування 
інноваційних технологій навчання іноземних мов 

Руднік Ю.В.,  
викладач  

12.  Формування іншомовної комунікативної компетентності 
вчителів в системі вищої освіти  Східної Європи 

Лабунець Ю.О., 
асистент 

 Особи, які працюють за суміщенням  

13.  Предметно-наукова іншомовна підготовка майбутнього 
вчителя початкової школи 

Павлюк Р,О., 
к.п.н., доцент 
 

 
2. Наукові розробки, проекти, що реалізує кафедра: 

Для вдосконалення професійного рівня викладачів було відвідано такі заходи:  
1. Науково-методична конференція професорсько-викладацького складу 

«Якість освіти, оцінювання компетентностей студентів та стандарти 
Університету в контексті розвитку корпоративної культури» (15 січня 
2014р., Київський університет імені Бориса Грінченка). –  Котенко О.В., 
Безух Ю.С., Петрик Л.В., Руднік Ю.В. 



2. Методологічний тренінг «Використання хмарних серверів Google» (16 січня 
2014 року, Київський університет імені Бориса Грінченка). – Веклич Ю. І.  

3. Наукова-практична конференція «VI Грінченківські читання» (22 січня 
2014р., Київський університет імені Бориса Грінченка). –  Руднік Ю.В. 

4. Наукова-практичний семінар «Корпоративна пошта. Використання сервісів 
Google у навчальному процесі» (5 лютого 2014р., Київський університет 
імені Бориса Грінченка, Інститут людини). – Петрик Л.В., Руднік Ю.В.  

5. Наукова-практичний семінар «Використання сервісів Google у навчальному 
процесі. Google як соціальна мережа» (6 лютого 2014р., Київський 
університет імені Бориса Грінченка, Гуманітарний Інститут). – Руднік Ю.В. 

6. Навчально-практичний курс підвищення кваліфікації «Використання 
інноваційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень 
ІКТ-компетентностей викладача (14 лютого 2014 р., Київський університет 
імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут). – Веклич Ю.І. 

7. Методологічний семінар «EBSCO host» (18 березня 2014 р., Київський 
університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут). – Котенко 
О.В., Кошарна Н. В., Петрик Л.В., Руднік Ю.В. 

8. Методологічний тренінг «Створення та ведення електронного журналу» (1 
квітня 2014 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, 
Гуманітарний інститут). – Веклич Ю. І. 

9. Методологічний тренінг Морзе Н.В. з підготовки ЕНК для студентів заочної 
форми навчання (27 жовтня 2014 р., Київський університет імені Бориса 
Грінченка, Педагогічний інститут). – Котенко О.В., Руднік Ю.В., Ситник 
О.І. 

 
 

3. Наукові конференції, семінари, круглі столи, що були підготовлені та проведені 
структурними підрозділами 
 

№ Назва заходу Дата і місце 
проведення 

Відповідальні 

1.  Міжкафедральний науково-
практичний семінар «Якість 
педагогічної освіти: 
компетентнісний вимір» 
 

26 березня  
2014 р. Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка, 
Педагогічний 
інститут 

Хоружа Л. Л., 
Петрунько О. В. 
 
Взяли участь від 
кафедри: 
Котенко О.В.,  
Ситник О. І.,  

2.  Круглий стіл «Підготовка 
майбутніх учителів початкової 
школи до навчання іноземних 
мов в умовах партнерства 
«університет-школа». 

21 травня 2014р.  
Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка, 
Педагогічний 
інститут  

Котенко О.В. 
Кошарна Н.В.  
Взяли участь: 
Соломаха А.В.,  
Безух Ю.С.,  
Веклич Ю. І.,  
Петрик Л. В. 
Руднік Ю.В.,  
Сінельник І.П.,  
Ситник О.І.  

3.  Міський науково-практичний 
семінар «Реалізація 
компетентнісного підходу до 
формування професійної 

11-12 грудня  
2014 р.  
Київський 
університет імені 

Котенко О.В., 
Кошарна Н. В.,  
Руднік Ю.В. 
Взяли участь: 



компетентності майбутнього 
вчителя початкової школи» 
 

Бориса Грінченка, 
Педагогічний 
інститут 

Соломаха А.В.,  
Герасимова О.І., 
Лобода О.В., 
Безух Ю.С.,  
Петрик Л. В.,  
Сінельник І.П.,  
Ситник О.І. 
 

 
4. Чисельність аспірантів / здобувачів:  

№ Прізвище, 
ім’я, по-
батькові 

Тема дисертаційного 
дослідження 

Науковий 
керівник 

Наукова установа, 
де виконується 
дисертація 

Рік 
навчан

ня 
1. Руднік Юлія 

Вікторівна, 
аспірант 
заочної 
форми 
навчання 

Підготовка вчителів 
початкової школи до 
застосування 
інноваційних 
технологій навчання 
іноземних мов 

Котенко О.В., 
кандидат 
педагогічних 
наук, доцент, 
завідувач кафедри 
іноземних мов і 
методик їх 
навчання 
Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка  
 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка 

2-й рік 

2. Ситник Ольга 
Іванівна, 
аспірант 
заочної 
форми 
навчання 

 Сучасні тенденції 
розвитку освіти 
дорослих в Ірландії 
(13.00.01-теорія та 
історія педагогіки) 

Терентьєва Н. О., 
кандидат 
педагогічних 
наук, доцент, 
докторант 
Інституту вищої 
освіти 
Національної 
академії 
педагогічних наук 
України 
 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка 

4-й рік 

3. Сінельник 
Ірина 
Павлівна, 
аспірант 
заочної 
форми 
навчання 

Виховання 
толерантності 
майбутніх учителів 
початкової школи у 
позааудиторній 
діяльності (13.00.07 – 
теорія і методика 
виховання) 

Канішевська  
Л.В., доктор 
педагогічних 
наук, професор, 
завідувач 
лабораторії 
виховної роботи в 
закладах 
інтернатного типу 
Інституту 
проблем 
виховання НАПН 
України  

Інститут проблем 
виховання НАПН 
України 

3-й рік 

4. Петрик Лада 
Вікторівна, 

Підготовка 
майбутнього вчителя 

Хоружа Л. Л., 
доктор 

Київський 
університет  імені 

2-й рік 



аспірант 
заочної 
форми 
навчання 

початкової школи до 
застосування медіа 
засобів на уроках 
іноземних мов 

педагогічних 
наук, професор, 
проректор з 
наукової роботи 
Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка  

Бориса Грінченка 

 
Координація тем дисертаційних досліджень 

 
Котенко О. В. Координація теми дисертаційного дослідження на тему «Система 
підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах 
Європейського Союзу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
(спеціальність13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) у Міжвідомчій раді з 
координацій наукових досліджень НАПН України (протокол № 4 від 29.04.2014 року). 
 
Петрик Л. В. Координація теми дисертаційного дослідження на тему «Підготовка 
майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіа засобів на уроках 
іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
(спеціальність13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) у Міжвідомчій раді з 
координацій наукових досліджень НАПН України (протокол №2 від 29.04.2014 року). 
 
Руднік Ю. В. Координація теми дисертаційного дослідження на тему «Підготовка 
вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних 
мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність13.00.04 - 
теорія і методика професійної освіти) у Міжвідомчій раді з координацій наукових 
досліджень НАПН України (протокол №2 від 25.02.2014 року). 
 

Складання кандидатських іспитів 
Ситник О. І. Кандидатськй іспит зі спеціальності 13.00.01-Історія педагогіки, загальна 
педагогіка (квітень 2014). 
 

 
 

5. Підвищення кваліфікації/ стажування викладачів 
 
Згідно з планом стажування професорсько-викладацького складу Педагогічного інституту 
на 2014 рік старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Лобода О. В. 
проходила стажування в лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України з 25.11 - 26.12. 2014 р.. Завідувач лабораторії- Рейпольська О.Д., канд. пед. 
наук, ст. наук. співробітник. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
6. Науково-дослідна робота зі студентами 

 
Наукова студентська конференція 

 
№ Форма Назва заходу Кількість 

залучених 
студентів 

Дата Відповідальні 

1. Третя щорічна 
студентська 
наукова 
конференція 

«Сучасна 
іншомовна освіта 
очима студентів» 

ОКР «бакалавр», 
«спеціаліст», 

«магістр» 
напрямів 
підготовки, 

спеціальностей 
«Початкова 
освіта», 

«Дошкільна 
освіта» 

26 
лютого  
2014 р. 

Котенко О.В., 
Кошарна Н.В., 
Руднік Ю.В. 
 
Взяли участь: 
Соломаха А.В., 
Безух Ю.С.,  
Веклич Ю. І., 
Петрик Л. В., 
Коваленко Л.В., 
Сінельник І.П., 
Ситник О.І. 

 
Студенти-учасники міжвузівських науково-практичних конференцій 

 
 ПІБ студента Напрям 

підготовки,  
курс 

Назва конференції Місце і дата 
проведення 

1.  Гандзюк Анна Андріївна.  
Формування полікультурного 
світогляду молодшого школяра на 
уроках англійської мови (науковий 
керівник: Котенко О. В.) 

 

ОКР 
«спеціаліст», 
напрям 

підготовки 
«Початкова 
освіта» 
V курс 

 

ІІ Міжвузівська 
студентська 
дистанційна 
науково-
практична 
конференція 
«Наукові 
пошуки ХХІ 
століття: 
молодіжний 
вимір»  
 

27 листопада  
2014 р. 
Інститут 
розвитку 
дитини 
Національного 
педагогічного 
університету 
імені М.П. 
Драгоманова 
 
 

2. Боровик Вікторія Ігорівна. 
Прогнозування труднощів молодших 
школярів у процесі оволодіння 
іноземною мовою (науковий керівник: 
Кошарна Н.В.) 

 
3. Власик Надія Петрівна.  

Роль інформаційно-комунікаційних 
технологій на уроках англійської мови в 
початковій школі (науковий керівник: 
Кошарна Н.В.) 
 

 
Студенти-учасники Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

2014/2015 н.р. 
 ПІБ студента, 

Науковий керівник 
Курс Напрям 

підготовки 
Назва наукової 
роботи 

Назва  
галузі науки 

Місце і дата 
проведення 

1. Феофентова Марина 
Олегівна 
(науковий керівник: 
Кошарна Н.В.) 

ІV 
 

Початкова 
освіта, 
бакалавр 
ПОб-2-13-

Евристичні 
методи навчання 
англійської мови 
як засіб творчої 

Початкова 
освіта 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 



 2.0.д самореалізації 
молодших 
школярів 

 
І тур –  
8 грудня2014р.  
ІІ тур –  
24 грудня 2014 
р. 
 

 
 

Наукові гуртки 
№ Форма Назва заходу Кількість 

залучених 
студентів 

Термін Відповідальний 

1.  Науковий 
студентський 
гурток 

«Школа майбутнього 
вчителя іноземної мови 
початкової школи» 
 

 ОКР 
«спеціаліст», 

«магістр» 
спеціальностей 

«Початкова 
освіта». 

Упродовж 
року 

Котенко О.В. 

Результати роботи наукового гуртка: Участь студентів у Третій щорічній науковій 
студентській конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів» (26 лютого 2014 р.) 

 
   2. Науковий 

студентський 
гурток 

Студентське наукове 
товариство.  
Секція: 
Лінгвокраїнознавець» 

ОКР 
«спеціаліст», 

«магістр» 
напрям 

підготовки, 
спеціальність 
«Початкова 
освіта» 

Упродовж 
року 

Веклич Ю.І. 

Результати роботи наукового гуртка: 
• Організація та проведення конкурсу на кращий переклад поетичних творів Т.Г Шевченка, 

присвячений 200-річчю з дня його народження: «Kobzar’s Soul Lyrics» (27 лютого 2014 р.). 
• Організація та проведення відкритого засідання студентського наукового гуртка 

«Лінгвокраїнознавець» на тему: «Літературна та мистецька спадщина Великого Кобзаря»: 
до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка (27 березня 2014 р.) 

• Організація та проведення конкурсу «Найкращий перекладач творів Бориса Грінченка» (24 
квітня 2014 р.) 

 
 

7. Участь викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів 
 
№ Форма та назва заходу Місце 

проведення 
Термін  Відповідальний 

1. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Акмеологія – наука ХХІ 
століття» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

23 травня 
2014 р. 

Котенко О. В. 
«Формування 
готовності майбутніх 
учителів початкової 
школи до навчання 
іноземних мов: 



акмеологічний аспект» 

2. III Міжнародні Челпанівські 
психолого-педагогічні читання   
 

ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький 
держаний 
педагогічний 
університет 
імені Григорія 
Сковороди», м. 
Київ 

20-21 травня 
2014 р. 

Котенко О. В. 
«Мотиваційне 
забезпечення 
іншомовленнєвої 
діяльності майбутніх 
учителів початкової 
школи» 

3. Десята міжнародна наукова 
конференція  
«Освітній менеджмент: 
ефективні практики»  

International 
University 
College 
(Bulgaria) 
Ukrainian 
Academy of 
Acmeological 
Science 
(Ukraine), 
Болгарія, м. 
Добріч 

24 вересня 
2014 р. 

Котенко О. В. 
«Socio-political 
condition of the primary 
school teachers’foreign 
languages training 
content in the European 
countries» 

4. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Основні напрями підготовки 
сучасного вчителя: 
глобалізація, стандартизація, 
інтеграція»  

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини 

30-31 
жовтня 
2014 р. 

Котенко О. В. 
«Підготовка вчителів 
до навчання іноземних 
мов: з досвіду країн 
Європейського Союзу» 

5. Іnternational conference 
«Pedagogy and Psychology in 
the age of globalization – 2014»  

Society for 
Cultural and 
Scientific 
Progress in 
Eastern Europe, 
Hungary,  
Budapest 

30 листопада 
2014 р. 

Котенко О.В. 
«Future Teachers` 
Foreign Language 
Competence Formation» 

6. Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція «Науковий 
потенціал 2014» 

Київський 
інститут 
наукового 
прогнозування 

25-27 
березня  
2014 р. 

Соломаха А. В. 
«Когнітивний підхід до 
навчання іноземних 
мов у ВНЗ України» 

7. Міжнародна наукова інтернет 
–конференція «Сучасність. 
Наука.Час. Взаємодія та 
взаємовплив» 

Вінницький 
національний 
технічний 
університет 

15-17 
листопада 
2014 р. 

Соломаха А.В. 
«До питання 
підвищення ІКТ-
компетентності вчителя 
іноземної мови у 
початковій школі» 

8. Друга Міжнародна науково-
практична конференція  до 
185-річчя НПУ імені М.П. 
Драгоманова «Управлінські 
компетенції викладача вищої 
школи»  

Київський 
Національний 
Педагогічний 
університет 
імені М.П. 
Драгоманова 

28 лютого 
2014 р. 

Кошарна Н. В. 
«Практична підготовка 
вчителя у Швеції» 



9. III Міжнародні Челпанівські 
психолого-педагогічні читання   
 

ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький 
держаний 
педагогічний 
університет 
імені Григорія 
Сковороди», 
м. Київ 

20-21 травня 
2014 р. 

Кошарна Н.В. 
«Організаційно-
педагогічні умови 
запровадження 
європейських 
стандартів педагогічної 
підготовки вчителів в 
Україні (на прикладі 
Швеції)» 

10. Перша Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Розвиток національно-мовної 
особистості в умовах 
неперервної освіти: надбання, 
реалії, перспективи» 

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини 

23-24 
жовтня  
2014 р. 

Кошарна Н.В. 
«Розвиток національної 
мовної особистості на 
прикладі досвіду 
Швеції» 

11. Третя Міжнародна науково-
практична конференція 
«Європейська інтеграція вищої 
освіти України в контексті 
Болонського процесу» 

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка 

12 листопада 
2014 р. 

Кошарна Н.В. 
«Забезпечення якості 
вищої освіти у Швеції  
(на прикладі 
педагогічної підготовки 
майбутніх учителів)» 

12. Іnternational conference 
«Pedagogy and Psychology in 
the age of globalization – 2014»  

Society for 
Cultural and 
Scientific 
Progress in 
Eastern Europe, 
Hungary,  
Budapest 

30 листопада 
2014 р. 

Кошарна Н.В. 
«Peculiarities of Modern 
Pedagogical Education in 
Ukraine» 

13. Друга Міжнародна науково-
практична конференція до 185-
річчя НПУ імені М.П. 
Драгоманова «Управлінські 
компетенції викладача вищої 
школи»  

 
 

Київський 
Національний 
Педагогічний 
університет 
імені М. П.. 
Драгоманова, 
Інститут 
перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації. 

28 лютого 
2014 року 

Веклич Ю.І. 
«Самоменеджмент як 
засіб підвищення 
ефективності роботи 
викладача вищого 
навчального закладу» 

14. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Удосконалення структури і 
змісту підготовки вчителя 
початкової школи» 

Київський 
Національний 
Педагогічний 
університет 
імені М. П. 
Драгоманова 

24-25 квітня 
2014 р. 

Веклич Ю. І.  
«Чорний колір у 
культурах народів світу 
у контексті 
формування 
соціокультурної 
компетенції вчителів» 

15. Звітна науково-практична 
конференція Інституту 
проблем виховання НАПН 
України 

Інститут 
проблем 
виховання 
НАПН України 

10-11 квітня 
2014 р. 

Сінельник І.П. 
«Толерантність як 
невід’ємна риса 
полікультурної 
особистості 
майбутнього вчителя 
початкової школи» 



16. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Виховний потенціал сучасної 
освіти: теоретичні засади та 
практичні досягнення» 

Національний 
еколого-
натуралістич-
ний центр 
учнівської 
молоді, 
 МОН України, 
Інститут 
проблем 
виховання 
НАПН 
України, 
м. Київ 

15-16 
жовтня  
2014 р. 

Сінельник І.П. 
«Концепт 
«толерантність»: 
розмаїття змістового 
аспекту» 

17. Перша Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Розвиток національно-мовної 
особистості в умовах 
неперервної освіти: надбання, 
реалії, перспективи» 

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини 

23-24 
жовтня  
2014 р. 

Сінельник І.П. 
«Виховання 
толерантності у процесі 
становлення мовної 
особистості 
майбутнього вчителя 
початкової школи» 

18. Третя Міжнародна науково-
практична конференція 
«Європейська інтеграція вищої 
освіти України в контексті 
Болонського процесу» 

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка 

12 листопада 
2014 р. 

Сінельник І.П. 
«Виховання 
толерантності як 
складова процесу 
поліпшення якості 
вищої освіти» 

19. IX Міжнародна науково-
практична конференція «Вища 
освіта України у контексті 
інтеграції до європейського 
освітнього простору» 

ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький 
держаний 
педагогічний 
університет 
імені Григорія 
Сковороди», 
м. Київ 

20-22 
листопада 
2014 р. 

Сінельник І.П. 
«Виховання 
толерантності 
майбутніх учителів 
початкової школи в 
процесі навчання 
ділової іноземної 
мови» 

20. Іnternational conference 
«Pedagogy and Psychology in 
the age of globalization – 2014»  

Society for 
Cultural and 
Scientific 
Progress in 
Eastern Europe, 
Hungary,  
Budapest 

30 листопада 
2014 р. 

Сінельник І.П. 
«Prospective primary 
school teachers’ 
education for tolerance 
through interactive 
training methods in 
extracurricular activities 
of high school» 

21. ІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Теорія і практика освіти в 
сучасному світі» 

Редакція 
наукового 
журналу 
«Молодий 
вчений», 
м. Миколаїв 

12-13 грудня 
2014 року 

Сінельник І.П. 
«Оптимізація процесу 
виховання 
толерантності 
майбутніх учителів 
початкової школи в 
позааудиторній 
діяльності» 



21. Всеукраїнська конференція 
«Інформаційно-комунікаційні 
технології у формуванні 
фахових компетентностей 
учителів початкових класів: 
реалії та перспективи» 

ДВНЗ 
«Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет», 
м. Слов’янськ 

12-13 
листопада 
2014 року 

Герасимова О.І. 
«Самоосвітня 
компетентність у 
контексті навчання 
англійської мови в 
педагогічному 
університеті» 

23. ІІ Міжнародна науково-
практична конференція Moodle 
Moot Ukraine «Теорія і 
практика використання 
системи управління навчанням 
Moodle» 
 

Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури 
 

22-23 травня 
2014 року 

Павлюк Р.О. 
 «Організаційна 
структура побудови 
дистанційного курсу 
«Сучасна дитяча 
література 
англомовних країн» на 
платформі Moodle» 

24. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Общество. Интеграция. 
Образование» 

Rezekne Higher 
Education 
Institution  
(Латвія,  
м. Рига) 

23-24 травня 
2014 року 

Павлюк О. О.  
«Современные 
подходы к 
информатизации 
ученого процесса в 
высших учебных 
заведениях в Украине» 

25. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Навчально-дослідницька 
діяльність дітей: досвід 
організації, дидактичні 
напрацювання, особливості 
формування навчально-
дослідницьких умінь» 
 

Комунальний 
заклад 
«Кіровоградськ
ий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти імені 
Василя 
Сухомлин-
ського» 

9-10 квітня 
2014 року 

Павлюк Р. О.  
«Розвиток емоційної 
сфери учнів початкової 
школи засобами 
творення віртуально-
навчального 
іншомовного 
середовища» 

26. Перша міжнародна науково-
практична конференція 
«Освіта дорослих у контексті 
сталого розвитку» 
 

Національна 
академія 
педагогічних 
наук України, 
м. Київ. 

23-24 квітня 
2014 року 

Ситник О. І.  
«Сучасний стан освіти 
в Європейських 
країнах» 

27. Перша Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Розвиток національно-мовної 
особистості в умовах 
неперервної освіти: надбання, 
реалії, перспективи» 

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини 

23-24 
жовтня 2014 
року 

Ситник О.І. 
«Грамотність як 
складова освіти 
дорослих на прикладі 
Ірландії» 

28. Міжнародні дні освіти 
дорослих в Україні. Форум 
«Європейський Союз – 
Україна: освіта дорослих» 

Національна 
академія 
педагогічних 
наук України 

4-6 
листопада 
2014 року 

Ситник О.І. «Сучасні 
тенденції розвитку 
освіти дорослих на 
початку ХХІ століття» 

29. 
 

ІХ Міжнародна науково-
практична конференція «Вища 
освіта України у контексті 
інтеграції до європейського 

ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький 
держаний 

20-22 
листопада 
2014 р. 

Ситник О.І. «Історичні 
тенденції розвитку 
освіти дорослих в 
Ірландії» 



освітнього простору» педагогічний 
університет 
імені Григорія 
Сковороди», 
м. Київ 

30. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Стандарти дошкільної освіти: 
дискурс науки і практики» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

11 квітня 
2014 р. 

Лобода О.В. 
«Формування 
іншомовної методичної 
компетентності 
майбутніх вихователів 
дошкільної освіти» 

31. IV щорічна Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Дослідження 
молодих учених у контексті 
розвитку сучасної науки» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

27 березня 
2014 р. 

Руднік Ю. В.  
«Інноваційні технології 
навчання іноземних 
мов» 

32. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Основні напрями підготовки 
сучасного вчителя: 
глобалізація, стандартизація, 
інтеграція» 

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені  
Павла Тичини, 
м. Умань 
 

30-31 
жовтня  
2014 р. 
 

Руднік Ю.В. 
«Актуалізація 
проблеми застосування 
інноваційних 
технологій у навчанні 
іноземних мов» 

33. Іnternational conference 
«Pedagogy and Psychology in 
the age of globalization – 2014»  

Society for 
Cultural and 
Scientific 
Progress in 
Eastern Europe, 
Hungary,  
Budapest 

30 листопада 
2014 р. 

Rudnik Y.V. 
«Methodology of «Mind 
maps» technology usage 
at primary school`s 
foreign language 
lessons» 

34. IV щорічна Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Дослідження 
молодих учених у контексті 
розвитку сучасної науки»  
 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

27 березня 
2014 р. 

Петрик Л.В.  
«Засоби медіаосвіти на 
уроках іноземних мов» 

35. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Основні напрями підготовки 
сучасного вчителя: 
глобалізація, стандартизація, 
інтеграція» 

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені  
Павла Тичини, 
м. Умань 

30-31 
жовтня  
2014 р. 

Петрик Л.В. 
«Методичні 
можливості 
застосування 
медіазасобів на уроках 
іноземних мов» 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. Опубліковано статті, тези доповідей викладачами кафедри   
 

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України: 
 

1. Безух Ю. С. Тенденції розвитку полікультурної освіти в Україні / Ю. С. Безух // Збірник 
наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк 
(гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 1. – С. 30 – 37. 

2. Веклич Ю. І. Значення червоного кольору у культурах народів світу / Ю.І. Веклич // 
Проблеми сучасної педагогічної освіти. – № 40. –  Ч.1. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – С. 47–55.  

3. Веклич Ю.І. Чорний колір у культурах народів світу у контексті соціокультурної 
компетенції майбутнього учителя / Ю.І. Веклич // Науковий часопис НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 25 : збірник 
наукових праць / за науковою ред. академіка В.І. Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 20214. – С. 33–38.   

4. Котенко О. В. Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів 
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Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 14. – 
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Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 14. – К., 2014. – Режим 
доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з екрану. (Науковий керівник –
Веклич Ю. І.)  

14. Городня О.С. Застосування автентичних текстів під час навчання іншомовного 
аудіювання молодших школярів/ Вісник психології і педагогіки [Електронний 
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інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і 
соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 
14. – К., 2013 [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_14. (Науковий 
керівник – Кошарна Н. В.)  

20. Замишляк І.В. Abbreviation as one of the ways of shortening / Вісник психології і 
педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського 
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Розміщено в репозиторії КУ імені Бориса Грінченка 
навчально-методичні посібники та статті викладачів кафедри: 

Котенко О.В., Соломаха А.В., Павлюк Р.О., Сінельник І.П., Веклич Ю.І. Методика 
навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. 
Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с. 
Кошарна Н. В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова 
(англійська)» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.01010101 
«Дошкільна освіта» та  «Початкова освіта» 7.01010201 освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» / Кошарна Н.В. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. – 100 с. 
Безух Ю. С. (2014) Засоби полікультурної освіти школярів у навчально-виховному 
процесі початкової школи Збірник наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла 
Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.] (1). с. 30-37. 
Веклич Ю. І. (2014) Значення червоного кольору у культурах народів світу Проблеми 
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