
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ БОРИСА  ГРІНЧЕНКА  
ПЕДАГОГІЧНИЙ  ІНСТИТУТ  

 
Звіт з наукової роботи  

кафедри іноземних мов і методик їх навчання 
за 2015 рік  

1. Наукова тема кафедри: Теорія і практика формування іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи та 
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 учителів 
іноземної 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. Наступність у навчанні іноземної мови дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

Лобода О.В., 
ст.викладач 

5. Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи в 
позааудиторній діяльності 

Сінельник І.П., 
cт.викладач 

6. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 
застосування медіазасобів на уроках іноземних мов 

Петрик Л.В., 
викладач 

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

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

Руднік Ю.В.,  
викладач  

9. Виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда Руе
ла Толкіна  

Лабунець Ю.О., 
асистент 

10. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування 
вторинної мовної особистості учнів молодшого шкільного віку. 

Плужник І.В., 
викладач 

11.Медіатексти як інструмент формування іншомовної 
комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової 
школи. 

Лавриненко Н.Н., 
викладач 

 Особи, які працюють за суміщенням  

12. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки у країнах 
Західної Європи  

Мельник Н.І., 
к.п.н., доцент 

 
2. Наукові розробки, проекти, що реалізує кафедра: 

Для вдосконалення професійного рівня викладачів було відвідано наступні заходи:  
 

1. Конференція науково-педагогічних працівників Університету (02 лютого 
2015р., Київський університет імені Бориса Грінченка). –  Котенко О.В.  

2. Методологічні семінари з організації освітнього процесу для професорсько-
викладацького складу Педагогічного інституту за участю проректорів 
Університету (17-18 лютого 2015 року, Київський університет імені Бориса 



Грінченка) – Котенко О.В., Кошарна Н.В., Петрик Л.В., Ситник О.І., Руднік 
Ю.В., Лобода О.В., Соломаха А.В., Сінельник І.П., Лабунець Ю.О. 
- «Сучасні методичні підходи до навчання студентів» (17.02.15); 
- «Навчання на дослідницькій основі: теорія і практика» (17.02.15); 
-  «Вступ до ІТ Академії. Використання корпоративної пошти. 

Налаштування. Супутні сервіси, отримані з корпоративним е-акаунтом. 
Створення е-портфоліо на ВІКІ Університету» (17.02.15);  

-  «Використання Веб3.0 у навчальному процесі. Деякі аспекти сучасних 
тенденцій педагогічних технологій: формувальне оцінювання, рефлексія. 
Аналіз та використання статистики Moodle. Створення е-портфоліо на 
ВІКІ Університету» (17.02.15); 

-  «Міжнародні стандарти наукових публікацій» (18.02.15); 
- «Використання ЕНК та його ресурсів в навчальному процесі. Методика 

роботи з електронним журналом та е-деканатом у системі електронного 
навчання» (18.02.15); 

- «Аналіз та використання статистики Moodle. Відкритість наукових 
публікацій через інституційний репозиторій та перевірка на якість 
системою антиплагіат» (18.02.15). 

4. Робоча зустріч із заступником директора, керівником мовного відділу Гете 
Інституту в Україні (Goethe-Institut), пані Сюзанне Бекер щодо удосконалення 
процесу іншомовної підготовки студентів спеціальностей «Початкова освіта», 
«Дошкільна освіта» (02 березня 2015 р., Педагогічний інститут Київського  
університету імені Бориса Грінченка). – Котенко О.В.,Соломаха А.В. 
5.Круглий стіл «Школа для життя» (13 березня 2015 р., Педагогічний інститут 
Київського  університету імені Бориса Грінченка). – Котенко О.В. 
6. Міжнародний науково-методологічний семінар «Малокомплектна школа: 
сучасні проблеми модернізації» (13 березня 2015 р., Педагогічний інститут 
Київського  університету імені Бориса Грінченка). – Котенко О.В. 
7.Тренінг підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників: 
модуль «Лідерство» (Київський університет імені Бориса Грінченка). – 
Соломаха А.В. (27-27 квітня 2015); Кошарна Н.В. (6-7 травня 2015); Котенко 
О.В. (13-14 травня 2015). 
8. Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно зорієнтована 
освіта: якісні виміри» (14 травня 2015 р., Київський університет імені Бориса 
Грінченка). – Котенко О.В., Кошарна Н.В. 
9. Науковий дискурс «Розвиток вищої освіти в Україні та Польщі: від 
національних традицій до європейських стандартів» (14 травня 2015 р., 
Київський університет імені Бориса Грінченка). – Котенко О.В., Кошарна Н.В. 
10. Науково-практичний семінар «Використання 3D технологій в освітньому 
просторі» (15 травня 2015 р., Київський університет імені Бориса Грінченка). – 
Лабунець Ю.О. 
11. Актуальні проблеми фахової підготовки філологів у вищому навчальному 
закладі (21 травня 2015 р., кафедра германської та романської філології 
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка). – 
Котенко О.В., Кошарна Н.В., Петрик Л.В., Ситник О.І. 
12. Науково-практичний семінар «Вдосконалення викладацької майстерності: 
ІТ інновації» (05 червня 2015р., Київський університет імені Бориса 
Грінченка). – Петрик Л.В. 
13. Науково-практичний тренінг оволодіння технологією інноваційної моделі 
електронного навчання «1 учень: 1 комп’ютер» (18-19, 25-27 вересня  2015 р., 
Педагогічний інститут Київський університет імені Бориса Грінченка). – 
Петрик Л.В.,Руднік Ю.В.,Плужник І.В.  



14. Науково-методична конференція науково-педагогічних і педагогічних 
працівників «Перехід до нової якісної освіти як необхідний чинник розвитку 
конкурентоспроможності Університету» (01 жовтня 2015р., Київський 
університет імені Бориса Грінченка). – Котенко О.В., Кошарна Н.В., Петрик 
Л.В., Ситник О.І., Руднік Ю.В., Лобода О.В., Соломаха А.В., Сінельник І.П., 
Лабунець Ю.О. 
 

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

кафедрою іноземних мов і методик їх навчання. 
 

№ Назва заходу Дата і місце 
проведення 

Відповідальні 

1.  IV щорічна міжвузівська 
студентська науково-практична 

конференція «Сучасна 
іншомовна освіта очима 

студентів» 

26 березня 
2015 р. 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка, 
Педагогічний 
інститут 

Котенко О.В., 
завідувач кафедри 
іноземних мов і 

методик їх навчання, 
канд. пед. наук, доцент 
Кошарна Н.В., доцент 
кафедри  іноземних мов 
і методик їх навчання, 

канд.пед.наук 
Руднік Ю.В., викладач  
кафедри  іноземних мов 
і методик їх навчання 

 
2.  Дискусійний клуб «Роль 

міждисциплінарних досліджень 
у змісті іншомовної підготовки 

майбутнього педагога» 

14 травня 2015 р. 
Київський 

університет імені 
Бориса Грінченка, 
Педагогічний 
інститут 

Котенко О.В., 
завідувач кафедри 
іноземних мов і 

методик їх навчання, 
канд. пед. наук, доцент 
Кошарна Н.В., доцент 
кафедри іноземних мов 
і методик їх навчання, 

канд.пед.наук 
 

3. Міжнародна науково-
практична конференція 

«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

05 листопада 2015 
р. 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка, 
Педагогічний 
інститут 

Котенко О.В., 
завідувач кафедри 
іноземних мов і 

методик їх навчання, 
канд. пед. наук, доцент 
Кошарна Н.В., доцент 
кафедри іноземних мов 
і методик їх навчання, 

канд.пед.наук 
Руднік Ю.В., викладач 
кафедри іноземних мов 
і методик їх навчання 

Соломаха А.В., доцент 
кафедри іноземних мов 
і методик їх навчання,  
канд. філ.наук,  доцент 



Лобода О.В., старший 
викладач кафедри  
іноземних мов і 

методик їх навчання 
 

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 

3-й рік 

2.  
 

Лабунець 
Юлія 
Олегівна 

Виховання моральної 
особистості у творчос
ті Джона Рональда Ру
ела Толкіна  
(13.00.01 загальна пед
агогіка та історія педа
гогіки) 
 
 

Люріна Т.І.,  
кандидат педагогі
чних наук, профес
ор Мелітопольськ
ого державного пе
дагогічного уніве
рситету імені Бог
дана Хмельницьк
ого 
 

Мелітопольський д
ержавний педагогіч
ний університет ім. 
Богдана Хмельниць
кого 
 

3-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, 
аспірант 
заочної 
форми 
навчання 

Підготовка 
майбутнього вчителя 
початкової школи до 
застосування 
медіазасобів на 
уроках іноземних мов 

Хоружа Л. Л., 
доктор 
педагогічних 
наук, професор, 
завідувач кафедри 
теорії та історії 
педагогіки 
Київського 

Київський 
університет  імені 
Бориса Грінченка 

3-й рік 



університету імені 
Бориса Грінченка  

 
 

5. Підвищення кваліфікації/ стажування викладачів 
 

1. Пройдено он-лайн курси ІТ-Академії «Как сочетаются технологи и 
педагогика» (березень 2015 р., Київський університет імені Бориса 
Грінченка) (Котенко О. В., Руднік Ю. В., Петрик Л.В.) та «Технологическая 
грамотность и профессиональное развитие педагога» (20 листопада 2015 
року) (Котенко О. В.. Руднік Ю. В.).  

2. У рамках Програми підвищення кваліфікації «Освітні системи 
Європейського Союзу: перспективи співробітництва і розвитку» завідувач 
кафедри іноземних мов і методик їх навчання Котенко О. В., кандидат 
педагогічних наук, доцент, проходила стажування у Карловому університеті 
м.Праги (Чеська республіка) з  6.05–12.05.2015 р. 

3. У рамках Програми підвищення кваліфікації пройдено «Лідерський модуль» 
(творчий рівень) (Котенко О. В) (20-21 травня 2015 р., Київський 
університет  імені Бориса Грінченка)., (достатній рівень) (Кошарна Н. В., 
Соломаха А. В. (6-7 травня 2015 р., Київський університет  імені Бориса 
Грінченка) 

4. З метою опанування сучасними освітніми технологіями відвідано 
навчально-демонстраційну сесію «Інноваційні методи викладання, 
навчання, менеджменту: новітні світові практики», (Х-та Міжнародна 
науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору»), (Соломаха А. В., Лабунець Ю.О.), 
(19-21 листопада 2015 р., Інститут проблем виховання НАПН України). 

 
 
 
 

 
6. Науково-дослідна робота зі студентами   

 
Наукова студентська конференція 

 
№ Форма Назва заходу, місце 

проведення 
Кількість 
залучених 
студентів 

Дата Відповідальні 

1. IV щорічна 
міжвузівська 
студентська 
науково-
практична 
конференція 

«Сучасна 
іншомовна освіта 
очима студентів» 
Педагогічний 
інститут Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка  

ОКР «бакалавр», 
«спеціаліст», 

«магістр» 
напрямів 
підготовки, 

спеціальностей 
«Початкова 
освіта», 

«Дошкільна 
освіта» 

26 березня 
2015 р. 

Котенко О.В., 
Кошарна Н.В., 
Руднік Ю.В. 
 
 

 
 
 



Студенти-учасники міжвузівських науково-практичних конференцій 
 

 ПІБ студента Напрям 
підготовки,   
курс 

Назва конференції Місце і дата проведення 

1. Шморгун І.В. 
 

 «Початкова  
освіта» , VI 

курс 

 

ІІІ  Міжнародна 
дистанційна науково-
практична конференція  
«Наукові пошуки ХХІ 
століття: молодіжний 
вимір» 

Інститут розвитку дитини 
Київського Національного 
педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова,  
02 жовтня 2015 р. 

2. Замишляк І. В. 

 
Студенти-учасники Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015р. 

 
 ПІБ студента; 

Науковий керівник; 
Місце. 

Курс Напрям 
підготовки 

Назва наукової 
роботи 

Назва  
галузі науки 

Місце і дата 
проведення 

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

ІV 
 

Початкова 
освіта, 
бакалавр 
ПОб-2-13-

2.0.д 

Евристичні 
методи навчання 
англійської мови 
як чинник 
творчої 
самореалізації 
молодших 
школярів 

Початкова 
освіта 

Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка  
(ІІ тур –  
26.03. 2015 р.) 
 

 
 

Наукові гуртки 
 

№ Форма Назва заходу Кількість 
залучених 
студентів 

Термін Відповідальни
й 

   1. Дискусійні 
клуби, круглі 
столи 

 «Медіашкола 
майбутнього вчителя» 

ОКР 
«бакалавр», 
напрям 

підготовки, 
спеціальність 
«Початкова 
освіта» 

Упродовж 
року 

Петрик Л.В. 

1) Організація та проведення засідань студентського наукового гуртка «Медіашкола сучасного 
вчителя» на теми:  

• «Медіаосвіта. Інтеграція медіаосвіти в освітній процес. Застосування медіазасобів у 
навчанні іноземних мов молодших школярів». (09 жовтня 2015 р.); 

•  «Характеристика медіазасобів у навчанні іноземних мов в початковій школі. Традиційні та 
інноваційні медіазасоби. Дидактичні можливості медіазасобів» (11 листопада 2015 р.); 

• «Медіатекст. Види медіатекстів. Етапи роботи з медіатекстами на уроках іноземних мов в 
початковій школі».  (20 листопада 2015 р.); 

• « Візуалізація мовних та мовленнєвих явищ на початковому етапі вивчення іноземних мов». 
(9 грудня 2015 р.). 

 
 



 
7. Участь викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів 

(Загальна кількість заходів – 31 конференції, з них: 28 – міжнародні науково-
практичні, 3 – всеукраїнські науково-практичні) 

 
№ Форма та назва заходу Місце 

проведення 
Термін  Учасник 

1 Іnternational scientific and 
professional conference «Modern 
problems of education and science 
- 2015»  

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

31 січня 
2015 р. 

Кошарна Н.В. 
«The Genaral 
Pedagogical Content 
Component of Future 
Teachers’ Training in 
Ukraine» 

2 Іnternational scientific and 
professional conference «Modern 
problems of education and science 
- 2015» 20 

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

31 січня 
2015 р. 

Петрик Л. В. 
«Формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції майбутніх 
учителів засобами 
медіатекстів» 

3 V щорічна Всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Дослідження молодих учених 
у контексті розвитку сучасної 
науки» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

09 квітня 
2015 р. 

Руднік Ю.В. 
«Критерії готовності 
майбутніх учителів 
початкової школи до 
застосування 
інноваційних 
технологій навчання 
іноземних мов» 

4 V щорічна Всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Дослідження молодих учених 
у контексті розвитку сучасної 
науки» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

09 квітня 
2015 р. 

Петрик Л.В. 
«Актуальність 
застосування 
медіазасобів на уроках 
іноземних мов в 
початковій школі»  

5 Міжнародна науково-практична 
конференція «Розвиток 
особистості у сучасному 
суспільстві: національний та 
етнокультурний дискурси»  
 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

23-25 
квітня 
2015 р. 

Руднік Ю.В. 
«Організаційно-
педагогічні умови 
формування готовності 
майбутнього вчителя 
початкової школи до 
застосування 
інноваційних 
технологій навчання на 
уроках іноземних мов» 

6 Міжнародна 
мультидисциплінарна 
конференція «Current issues of 
social sciences: sociology, 
economics, psychology, 
anthropology, history, philosophy, 

Карлов 
Університет, 
м. Прага, 
Чеська 
республіка 

10 травня 
2015 р. 

Котенко О.В. 
«Modern trends in the 
development of foreign 
language training for 
future primary school 
teacher in Ukraine» 



philology, pedagogy» 
(«Актуальні проблеми 
суспільних наук: соціологія, 
економіка, психологія, 
антропологія, історія, 
філософія, філологія, 
педагогіка») 

 

7 Міжнародна науково-практична  
конференція «Компетентнісно 
зорієнтована освіта:  
якісні виміри» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

14 травня 
2015 р. 

Котенко О.В. 
«Формування 
іншомовної 
компетентності 
майбутніх учителів 
початкової школи: 
сучасний стан, освітні 
перспективи» 

8 Міжнародна науково-практична 
конференція «Становлення та 
розвиток акмеології: теоретичні 
і прикладні аспекти» 

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, 
Українська 
академія 
акмеології 

29 травня 
2015 р. 

Котенко О.В. 
«Акмеологічний підхід 
до формування змісту 
іншомовної підготовки 
майбутніх учителів 
початкової школи у 
Чеській республіці» 

9 XIV Міжнародна науково-
практична інтернет– 
конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку науки на 
початку третього тисячоліття у 
країнах Європи та Азії»  

Державний 
вищий 
навчальний 
заклад 
«Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Григорія 
Сковороди», 
м. Переяслав-
Хмельницький 

30-31 
травня 
2015р. 

Лобода О.В. 
«До питання 
структурних 
компонентів 
професійної 
компетентності 
майбутніх учителів 
англійської мови 
дошкільних закладів 
освіти» 

10 ІІ  Міжнародна науково-
практична конференція: 
«Актуальные научные 
исследования в современном 
мире»  

Наукове 
товариство 
iScience, 
м.Переяслав-
Хмельницький 

4-5 липня 
2015 р. 

Лабунець Ю.О. 
«Концепція виховання 
моральної особистості 
у творчості 
Дж.Р.Р.Толкіна : аспект 
вільного вибору 
особистості» 

11 ХІ Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
«Питання сучасної науки і 
освіти» 

Інститут 
наукового 
прогнозування, 
м. Київ  

14-16 
липня 
2015 р. 

Соломаха А. В.,  
Кольорова 
концептуалізація світу 
як засіб розвитку 
соціокультурної 
компетенції молодших 
школярів 

12 ІV Міжнародна заочна науково- Научно – 27  липня  Лабунець Ю.  О.,  



практична 
конференція «Развитие науки в 
ХХІ»  

информационны

й центр 
«Знание», 
м. Харків 

2015 р. Концепція виховання 
моральної особистості 
у творчості 
Дж.Р.Р.Толкіна : аспект 
вільного вибору 
особистості 

13 Міжнародна науково-практична 
конференція «Інновації в 
сучасній науці» 

Центр наукових 
публікацій 
«Велес», 
м. Київ 

06 серпня 
2015 р. 

Лабунець Ю.  О.,  
Концепція виховання 
моральної особистості 
у творчості 
Дж.Р.Р.Толкіна : аспект 
морального обов’язку 
особистості 

14 Міжнародня науково-практична 
конференція «ІІІ літні наукові 
читання»  

Східно-
Європейський 
інститут 
психології 
(Україна-
Франція), 
м. Київ 

17 серпня 
2015 р. 

Лабунець Ю.  О.,  
Концепція виховання 
моральної особистості 
у творчості 
Дж.Р.Р.Толкіна : аспект 
морального обов’язку 
особистості 

  Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені П. Тичини 

8-9 жовтня 
2015 р. 

Лабунець Ю.  О.,  
Теоретико-методичні 
підходи Дж. Р. Р. 
Толкіна до організації 
виховання моральної 
особистості та 
перспективи їх 
упровадження у масову 
практику виховної 
діяльності 

15 Всеукраїнська науково-
практична інтернет-
конференція «Педагогічна 
освіта і наука: традиції, реалії, 
перспективи» 

16 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 

Котенко О. В.  
«Сучасні тенденції 
розвитку системи 
іншомовної освіти 
педагога в Україні» 

17 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 

Кошарна Н. В. 
«Формування 
іншомовної 
компетентності 
майбутніх учителів 
початкової школи в 
змісті дисципліни» 

18 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 
 

Лабунець Ю.  О.,  
Міжнародний досвід 
виховання моральної 
особистості у творчості 
Дж.Р.Р.Толкіна  в 
контексті 
імплементування  в 
іншомовну освіту 

19 Міжнародна науково-практична 
конференція 

Київський 
університет 

05 
листопада 

Лавриненко Н. М.,  
«Освітній потенціал 



«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

імені Бориса 
Грінченка 

2015 р.  
 

масмедіа на уроках 
англійської мови у 
початковій школі» 

20 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 
 

Лобода О. В., 
Досвід іншомовної 
дошкільної освіти у 
Румунії 

21 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 
 

Петрик Л. В.,  
Класифікація 
медіазасобів у науково-
педагогічній літературі 

22 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р.  
 

Плужник І.В.,  
Організація навчання 
англійської мови  в 
Японії 

23 Міжнародна науково-практична 
конференція «Іншомовна освіта 
педагога: виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 
 

Руднік Ю. В.,  
Концептуальні засади 
підготовки майбутніх 
учителів початкової 
школи до застосування 
інноваційних 
технологій навчання 
іноземних мов 

24 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 
 

Ситник О. І.,  
Основні підходи до 
вивчення тенденцій в 
освіті 

25 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

05 
листопада 
2015 р. 
 

Сінельник І. П.,  
Prospective Primary 
School Teachers’ 
Education for 
Communicative 
Tolerance 

26 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Іншомовна освіта педагога: 
виклики, проблеми, 
перспективи» 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченко  

05 
листопада 
2015р. 

Соломаха А. В.,  
Комп’ютерна 
лінгводидактика та 
іншомовна освіта 
педагога: досвід та 
перспективи 

27 ІV Міжнародна науково-
практична конференція 
«Європейська інтеграція вищої 
освіти України в контексті 
Болонського процесу» 

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка 

10 
листопада 
2015 р 

Лабунець Ю.  О., 
Імплементування 
освітніх ідей виховання 
моральної особистості 
у творчості Дж. Р. Р. 
Толкіна в контексті 
інтернаціоналізації 
вищої освіти України  



28 ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Теорія 
і практика освіти в сучасному 
світі» 

Науковий 
журнал 
“Молодий 
вчений” 
м. Чернігів 

13 
листопада 
2015 р.  
 

Лабунець Ю.  О.,  
 

29 Х Міжнародна науково-
практична конференція "Вища 
освіта України у контексті 
інтеграції до європейського 
освітнього простору" 

Інститут 
проблем 
виховання 
НАПН України 
 

19-21 
листопада 
2015 р.  
 

Лабунець Ю.  О.,  
 

30 Х-та Міжнародна науково-
практична конференція “Вища 
освіта України у контексті 
інтеграції до європейського 
освітнього простору”34 

Східно-
Європейський 
інститут 
психології 
(Україна-
Франція) 

19-21 
листопада 
2015 р. 

Соломаха А. В.,  
До питання 
геймифікації навчання 
іноземних мов 

31 ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальні питання сучасної 
педагогіки» 

Науковий 
журнал 
“Молодий 
вчений” 
м. Ужгород 
 

11-12 
грудня 
2015 р. 

Лабунець Ю.  О.,  
Концепція виховання 
моральної особистості 
у творчості 
Дж.Р.Р.Толкіна : аспект 
морального обов’язку 
особистості 

 
 

8. Опубліковано статей, тез доповідей викладачами кафедри   
(Загальна кількість опублікованих статей у виданнях різних рівнів – 38, з них: 
у фахових виданнях, затверджених ВАК України – 4 ;  
статті у виданнях Київського університету імені Бориса Грінченка – 13;  
статті у наукометричних базах даних – 9;  
статті у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій – 12. 
 

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України: 
1. Лабунець Ю. О.Толкінізм як джерело виховання моральної особистості / Ю. О. 

Лабунець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогіка. - Київ. : ВПЦ "Київський університет". – 2015. – Вип. 1 (1). - С. 39 - 43.  

2. Лабунець Ю. О. Теоретико-методичні підходи Дж. Р. Р. Толкіна до організації 
виховання моральної особистості та перспективи їх упровадження у масову 
практику виховної діяльності / Ю. О. Лабунець // Педагогічна освіта і наука: 
традиції, реалії, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково- практичної 
Інтернет - конференції, 8-9 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA : Вісник 
Польсько- української науково - дослідної лабораторії дидактики імені Я.А. 
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