КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЗВІТ
про підсумки навчально-методичної, наукової, соціально-гуманітарної роботи
професорсько-викладацького складу кафедри іноземних мов і методик їх навчання
за 2015 – 2016 рр.
1.

Навчально-методична робота

Навчальне навантаження – 8632.39 год./рік.
Виконано – 8616.39 год./рік. (недовиконано 16.00 год.)
Навчальні дисципліни, що викладались – 22
Робочі навчальні програми: розроблено – 11; удосконалено – 27
Робочі навчальні програми з виробничої практики: удосконалено – 3
Керівництво виробничою практикою студентів – 489.33 год.
Керівництво написанням курсових робіт – 30.30 год.
Керівництво написанням дипломних робіт – 237.00 год.
Керівництво написанням дисертаційного дослідження – 50.00 год.
Комплексні контрольні роботи: розроблено – 5
Програми комплексних кваліфікаційних екзаменів: розроблено – 3
Участь у державних екзаменаційних комісіях – 129.00 год.
Розробка та сертифікація ЕНК – 4
Навчальне навантаження по кафедрі іноземних мов і методик їх навчання (далі
Кафедра) за 2015-2016 н.р. складає 8632.39 год./рік. Виконано викладачами Кафедри
8616.39 год./рік. Недовиконано 16.00 год. у зв’язку з рухом контингенту студентів.
Викладачами Кафедри забезпечувалось викладання 22 навчальних дисциплін:
Англійська мова, Іноземна мова, Іноземна мова (поглиблене вивчення), Іноземна мова
(поглиблене вивчення) німецька мова, Іноземна мова з методикою навчання, Іноземна
мова (німецька) з методикою навчання, Ділова іноземна мова, Ділова іноземна мова та
практика перекладу, Професійне спілкування іноземною мовою, Наукова англійська мова,
Практичний курс англійської мови, Практичний курс німецької мови, Практика усного і
писемного мовлення (англійська мова), Практика усного та писемного мовлення (німецька
мова), Методика навчання іноземної мови, Методика навчання дітей іноземної мови,
Психолого-педагогічні основи навчання іноземної мови у початковій школі, Теоретичні
основи англійської мови, Теоретичні основи німецької мови, Країнознавство Великої
Британії та США, Сучасна дитяча література англомовних країн, «Системи освіти
англомовних країн Європи» (спецкурс) для напрямів підготовки / спеціальностей
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Хореографія», «Музичне мистецтво»,
«Музичне мистецтво» (сольний спів), «Образотворче мистецтво» та «Дизайн» освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «спеціаліст (друга вища)» «магістр»
денної та заочної форм навчання.
Викладачами Кафедри було розроблено 11 робочих навчальних програм з
дисциплін:
–
«Іноземна мова» для студентів І курсу денної форми навчання (напрями
підготовки: 6.020207 «Дизайн», 6.020202 «Хореографія», 6.020205 «Образотворче
мистецтво», 6.020204 «Музичне мистецтво», ОКР «бакалавр»);
–
«Англійська мова» для студентів І курсу денної форми навчання (напрям
підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», ОКР «бакалавр»);

–
«Іноземна мова з методикою навчання» для студентів І курсу денної форми
навчання (напрями підготовки: 6.010101 / 6.010102 «Дошкільна освіта» / «Початкова
освіта», ОКР «бакалавр»);
–
«Іноземна мова (німецька) з методикою навчання» для студентів І курсу денної
форми навчання (напрями підготовки: 6.010101 / 6.010102 «Дошкільна освіта» /
«Початкова освіта», ОКР «бакалавр»);
–
«Теоретичні основи німецької мови» для студентів ІІІ курсу денної форми
навчання (напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта», ОКР «бакалавр»);
–
«Теоретичні основи німецької мови» для студентів ІІІ курсу денної форми
навчання (напрям підготовки: 6.010101 «Дошкільна освіта», ОКР «бакалавр»);
–
«Системи освіти англомовних країн Європи» (спецкурс) для студентів ІІІ курсу
денної форми навчання (напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта», ОКР
«бакалавр»);
–
«Наукова англійська мова» для студентів V курсу денної форми навчання
(спеціальність: 8.01010201 «Початкова освіта», «магістр»);
–
«Професійне спілкування іноземною мовою» для студентів V курсу денної форми
навчання (спеціальність: 8.02020401 «Музичне мистецтво», ОКР «магістр»);
–
«Професійне спілкування іноземною мовою» для студентів V курсу денної форми
навчання (спеціальність: 8.01010101 «Дошкільна освіта», ОКР «магістр»);
–
«Професійне спілкування іноземною мовою» для студентів V курсу денної форми
навчання (спеціальність: 8.02020501 «Образотворче мистецтво», ОКР «магістр»).
Викладачами Кафедри було удосконалено 25 робочих навчальних програм із
дисциплін, що закріплені за Кафедрою, з напрямів підготовки / спеціальностей
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Хореографія», «Музичне мистецтво»,
«Музичне мистецтво» (сольний спів), «Образотворче мистецтво» та «Дизайн» освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Викладачами Кафедри було удосконалено пакет методичних матеріалів до
вищезазначених дисциплін (завдання для проведення модульних контрольних робіт,
завдання для проведення курсових екзаменів, завдання для проведення заліків студентівзаочників).
Викладачами Кафедри було розроблено 5 пакетів комплексних контрольних
робіт з дисциплін:
–
«Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» / «магістр» (Н.В.Кошарна, І.П.Сінельник);
–
«Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності «Музичне мистецтво»,
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (Н.В.Кошарна, І.П.Сінельник);
–
«Іноземна мова» для студентів напряму підготовки «Початкова освіта», освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» (О.В.Котенко, А.В.Соломаха, Ю.В.Руднік,
Ю.О.Лабунець);
–
«Іноземна мова» для студентів напряму підготовки «Хореографія», освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» (О.В.Котенко, А.В.Соломаха, Н.В.Кошарна,
Ю.В.Руднік);
–
«Практика усного і писемного мовлення» «Іноземна мова» для студентів напряму
підготовки «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (О.В.Котенко,
Л.В.Петрик, О.І.Ситник).
Викладачами Кафедри було удосконалено 3 робочі навчальні програми з
виробничої практики студентів зі спеціалізації «Іноземна мова» для напрямів підготовки
/ спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційних
рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (О.В.Котенко, І.П.Сінельник, О.І.Ситник).
Викладачами Кафедри здійснювалось керівництво виробничою практикою
студентів (489.33 год.) зі спеціалізації «Іноземна мова» денної та заочної форм навчання,

напрямів підготовки / спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта», освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Викладачами Кафедри було удосконалено методичні рекомендації для написання
курсових і дипломних робіт для студентів IV курсу денної форми навчання напрямів
підготовки 6.010101 / 6.010102 «Дошкільна освіта» / «Початкова освіта», освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» та для студентів VII курсу заочної форми навчання,
спеціальності «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст (друга
вища)» (О.В.Котенко, Н.В.Кошарна).
Викладачами Кафедри здійснювалось керівництво написанням:
–
курсових робіт студентами IV курсу денної форми навчання, напряму підготовки
«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з дисципліни «Методика
навчання іноземної мови» (23.30 год.) (О.В.Котенко, А.В.Соломаха, О.І.Ситник);
–
курсових робіт студентами IV курсу заочної форми навчання, напряму
підготовки «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з дисципліни
«Методика навчання англійської мови» (4.66 год.) (О.В.Котенко) та студентами VII курсу
заочної форми навчання, спеціальності «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст (друга вища)» з дисципліни «Методика навчання англійської мови» (2.33
год.) (О.В.Лобода);
–
дипломних робіт студентами IV курсу денної форми навчання, напряму
підготовки «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з дисципліни
Методика навчання дітей іноземної мови (155.50 год.) (О.В.Котенко, Н.В.Кошарна) та
студентами VІ курсу денної форми навчання, спеціальності «Початкова освіта», освітньокваліфікаційного рівня «магістр» з дисципліни «Методика навчання іноземної мови»
(81.50 год.) (О.В.Котенко, Н.В.Кошарна).
Завідувачем Кафедри О.В.Котенко здійснювалось керівництво написанням
дисертаційного дослідження викладачем кафедри ІММН Ю.В.Руднік, аспірантки
Київського університету імені Бориса Грінченка, третього року навчання (без відриву від
виробництва; спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), на тему
«Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до застосування інноваційних
технологій навчання іноземних мов» (50.00 год.).
Викладачами Кафедри було розроблено 3 програми комплексних кваліфікаційних
екзаменів зі спеціалізації «Англійська мова» для напрямів підготовки / спеціальностей
«Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» (О.В.Котенко, І.П.Сінельник).
Участь викладачів Кафедри у державних екзаменаційних комісіях (комплексні
кваліфікаційні екзамени зі спеціалізації «Англійська мова») для напрямів підготовки /
спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційних рівнів
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» складає 129.00 год.
Викладачами Кафедри удосконалено електронне навчально-методичне
забезпечення всіх навчальних дисциплін, що закріплені за Кафедрою, на CD-носіях і
сайті кафедри, а саме:
–
електронні робочі навчальні програми;
–
електронні посібники, електронні завдання, плани та методичні рекомендації до
семінарських занять;
–
електронні завдання до практичних занять;
–
електронні опорні конспекти лекцій;
–
електронні завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи;
–
модульні контрольні роботи та тести з дисциплін, закріплених за Кафедрою;
–
електронні програми виробничої практики зі спеціалізації «Іноземна мова» для
напрямів підготовки / спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Завідувачем Кафедри О.В. Котенко було розроблено та сертифіковано 1
електронний навчальний курс (ЕНК) з дисципліни «Методика навчання іноземних
мов» для студентів денної форми навчання напряму підготовки «Початкова освіта»,
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (Наказ № 200 від 13 квітня 2016 р.).
Подано на сертифікацію 3 електронні навчальні курси з дисциплін:
- «Наукова англійська мова» для студентів денної форми навчання, спеціальності
«Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (автори: Н. В. Кошарна,
Н. І. Мельник);
- «Теоретичні основи англійської мови» для студентів денної форми навчання, напряму
підготовки «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (автори:
Н. В. Кошарна, Н. І. Мельник);
- «Іноземна мова з методикою навчання» для студентів денної форми навчання,
напряму підготовки «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
(автор: Ю. В. Руднік).
З метою обміну педагогічним досвідом викладачами Кафедри були проведені
відкриті заходи для студентів і викладачів Педагогічного інституту, а саме:
–
відкрите практичне заняття асистента кафедри ІММН Ю.О. Лабунець з дисципліни
«Практичний курс англійської мови» на тему “Spare the Rod and Spoil the Child” /
«Виховання дітей в інтернаціоналізованому освітньому просторі Великобританії» за
участі Бена Гілберта, бакалавра мистецтв Оксфордського університету та магістра
мистецтв Кембриджського університету для студентів напряму підготовки «Початкова
освіта», ОКР «бакалавр» (25 березня 2016 р.);
відкрите заняття старшого викладача кафедри ІММН І.П. Сінельник з іноземної
–
мови на тему “The World of Work” / «У світі роботи» для професорсько-викладацького
складу Інституту мистецтв (10 травня 2016 р.);
–
відкрите практичне заняття доцента кафедри ІММН А.В. Соломахи з дисципліни
«Практика усного та писемного мовлення (німецька)» на тему “Feste in Deutschland” /
«Свята в Німеччині» для студентів напряму підготовки «Початкова освіта», ОКР
«бакалавр» (11 травня 2016 р.);
–
відкрите заняття викладача кафедри ІММН Л.В. Петрик з іноземної мови на тему
“Stories of Our Lives” / «Історії нашого життя» для професорсько-викладацького складу
Педагогічного інституту та Інституту мистецтв (11 травня 2016 р.);
–
відкрите практичне заняття асистента кафедри ІММН Ю.О. Лабунець з дисципліни
«Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)» на тему “Languages Learning
Strategies” / «Стратегії опанування іноземною мовою» для студентів напряму підготовки
«Початкова освіта», ОКР «бакалавр» (11 травня 2016 р.);
–
відкрите заняття доцента кафедри ІММН Н.В. Кошарної з іноземної мови на тему
“The World of the Work” / «У світі роботи» для професорсько-викладацького складу
Педагогічного інституту та Інституту мистецтв (12 травня 2016 р.);
–
відкрите практичне заняття викладача кафедри ІММН Ю.В. Руднік з дисципліни
«Іноземна мова» на тему “Working as a Teacher” / «Робота вчителя» для студентів напряму
підготовки «Хореографія», ОКР «бакалавр» (12 травня 2016 р.).
–
відкрите практичне заняття викладача кафедри ІММН І.В. Плужник з дисципліни
«Іноземна мова (поглиблене вивчення)» на тему “The Nature of English-speaking Countries”
/«Природа англомовних країн» для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»,
ОКР «бакалавр» (13 травня 2016 р.);
–
відкритий захід старшого викладача кафедри ІММН О.І. Ситник “Euroquest” для
студентів напряму підготовки «Початкова освіта», ОКР «бакалавр» (18 травня 2016 р.).
Викладачами Кафедри було проведено методичні семінари:
–
Skype-семінар на тему «Сучасні орієнтири молоді в інтернаціоналізованому
освітньому просторі Великобританії» за участі Бена Гілберта, бакалавра Оксфордського

університету та магістра Кембриджського університету, для студентів напряму підготовки
«Початкова освіта», ОКР «бакалавр» (02 грудня 2015 р.) (Ю.О. Лабунець);
–
«Методична скарбничка майбутнього вчителя іноземної мови у ДНЗ» Мельник Н.І.
для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» (07 квітня 2016 р.) (О.В.Лобода,
Н.І.Мельник).
Викладачами Кафедри Ю.О.Лабунець та І.В.Плужник було організовано виїзні
заняття:
–
англомовна екскурсія “Masterpieces of Modern Plastic Art” / «Шедеври сучасної
пластики» у НКММК «Мистецький арсенал» м. Києва для студентів напряму підготовки
«Початкова освіта», ОКР «бакалавр» (30 листопада 2015 р.);
–
англомовна екскурсія “Modern Science and Technology: Around the Most Useful
Inventions” / «Сучасна наука і техніка: найкорисніші винаходи» у музеї популярної науки і
техніки «Експериментаніумі». м. Києва для студентів напряму підготовки «Дизайн», ОКР
«бакалавр» (03 березня 2016 р.);
–
англомовна екскурсія “Modern Science and Technology as a Nowadays Challenge” /
«Сучасна наука і техніка як новітній виклик» у музеї популярної науки і техніки
«Експериментаніум» м. Києва для студентів напряму підготовки «Початкова освіта», ОКР
«бакалавр» (21 березня 2016 р.);
–
англомовна екскурсія “Ecological Education” / «Екологічна освіта» у «Водноінформаційному центрі» м. Києва для студентів напряму підготовки «Дизайн», ОКР
«бакалавр» (31 березня 2016 р.).
Викладачами Кафедри було проведено конкурс на кращий переклад творів
Бориса Грінченка «Inspired by Borys Hrinchenko’s Art», присвячений святкуванню
Грінченківської декади в Київському університеті імені Бориса Грінченка (07 грудня 2015
р.).
Викладачами Кафедри було здійснено експертизу електронних версій проектів
підручників, поданих на загальнонаціональний конкурс підручників для 8-класів
загальноосвітніх навчальних закладів, організованих МОН України:
підручник «Англійська мова» для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних
–
закладів, автор: А.М.Несвіт (О.В.Котенко);
–
підручник «Англійська мова» для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних
закладів, автори: О.С. Любченко, О.М. Любченко, Н.В. Турчина (Н.В.Кошарна).
З метою вдосконалення фахової майстерності, педагогічної творчості та
інформаційної компетентності викладачами Кафедри упродовж звітного періоду
здійснено підвищення кваліфікації/ стажування:
1.
Котенко О.В. Ukraine Higher Education Leadership Development Programme (British
Council, Leadership Foundation, Інститут Вищої Освіти НАПН України) (2-4 березня 2016
р., м. Київ)
2.
Котенко О.В. Change Academy Module on Ukraine Higher Education Leadership
Development Programme (British Council, Leadership Foundation, Інститут Вищої Освіти
НАПН України) (14-16 червня 2016 р., м. Одеса)
3.
Котенко О.В. Курси підвищення кваліфікації науково-педагогіних працівників
Київського університету імені Бориса Грінченка за освітньою програмою «Дидактичний
модуль» (30 годин) (Сертифікат №108Д від 16 лютого 2016 р.), «Використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКкомпетентностей викладача» ( Сертифікат. Наказ № 200 від 13 квітня 2016 р.)
4.
Котенко О.В., Руднік Ю.В. Он-лайн курси ІТ-Академії «Технологическая
грамотность и профессиональное развитие педагога» (20 листопада 2015 року). –
Сертифікат
Мельник Н.І. Курси підвищення кваліфікації науково-педагогіних працівників
5.
Київського університету імені Бориса Грінченка за освітніми програмами «Лідерський
модуль» (30 годин), «Дидактичний модуль» (30 годин) (25-26 січня 2016 р).

6.
Мельник Н.І. Курси підвищення кваліфікації у Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки (Інститут психології за напрямом
«Інноваційні технології навчання у вищій школі» (25 годин) (18 - 24 травня 2016 р.).
7.
Соломаха А.В. Курси підвищення кваліфікації науково-педагогіних працівників
Київського університету імені Бориса Грінченка за освітніми програмами «Лідерський
модуль» (30 годин), «Дидактичний модуль» (30 годин) «Інформаційно-комунікаційні
технології» (30 годин) (упродовж 2015-2016 н.р.).
8.
Соломаха А.В., Лабунець Ю.О. З метою опанування сучасними освітніми
технологіями відвідано навчально-демонстраційну сесію «Інноваційні методи викладання,
навчання, менеджменту: новітні світові практики» Х-тої Міжнародної науково-практичної
конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього
простору») (19-21 листопада 2015 р., Інститут проблем виховання НАПН України).
Викладачами Кафедри були надані додаткові освітні послуги, а саме Курси з
вивчення англійської мови рівнів А, А1, А2, В1, В2 для студентів напрямів підготовки /
спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційних рівнів
«бакалавр», «магістр» (канд. філ. наук, доцент А.В. Соломаха, викладач О.І. Ситник,
викладач І.В. Плужник, асистент Ю.О. Лабунець) та професорсько-викладацького
складу Педагогічного інституту та Інституту мистецтв (канд. пед. наук, доцент Н.В.
Кошарна, ст. викладач І.П. Сінельник, викладач Л.В. Петрик).

2. Наукова робота
Наукова тема кафедри: Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах
євроінтеграції
1. Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри:
№ Наукова тема
1. Система підготовки вчителів до навчання іноземних
молодших школярів у країнах Європейського союзу

мов

2. Розвиток вторинної мовної особистості у майбутніх учителів
іноземної мови
3. Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти
Швеції та України
4. Підготовка студентів немовних спеціальностей до здійснення
іншомовної освіти дітей дошкільного віку
5. Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи в
позааудиторній діяльності
6. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до
застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
7. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії
8. Підготовка вчителів початкової школи до
інноваційних технологій навчання іноземних мов

застосування

Викладач
Котенко О.В.,
зав.каф.,
к.п.н., доцент
Соломаха А.В.,
к.ф.н., доцент
Кошарна Н.В.,
к.п.н., доцент
Лобода О.В.,
ст. викладач
Сінельник І.П.,
cт. викладач
Петрик Л.В.,
викладач
Ситник О.І.,
ст. викладач
Руднік Ю.В.,
викладач

9. Виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда Руе
ла Толкіна
10. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування
вторинної мовної особистості учнів молодшого шкільного віку.
11.Медіатексти
як
інструмент
формування
іншомовної
комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової
школи.
Особи, які працюють за суміщенням

Лабунець Ю.О.,
асистент
Плужник І.В.,
викладач
Лавриненко Н.Н.,
викладач

12. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки у країнах Мельник Н.І.,
Західної Європи
к.п.н., доцент
2. Для вдосконалення науково-професійного рівня викладачів було відвідано
наступні заходи:
1. Круглий стіл «Актуальнi питання освiти та педагогiки: європейський погляд» (25 квітня
2016 р., Київський університет імені Бориса Грінченка).-Котенко О. В.
2. Дискусійний клуб на тему: «Навчання на дослідницькій основі: яким воно має бути?» (27
травня 2016 р., Київський університет імені Бориса Грінченка).- Котенко О. В.
3. 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.
4. 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., Плужник І.В.
5. Методичні семінари «Науковий доробок професорсько-викладацького складу
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка» для членів
Студентського наукового товариства та студентів-магістрантів для студентів
спеціальності «Дошкільна освіта» (18 листопада 2015 р.) та для студентів спеціальності
«Початкова освіта» (19 листопада 2015 р.). – Котенко О.В., Кошарна Н.В.
6. Х-та Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті
інтеграції до європейського освітнього простору"(19-21 листопада 2015 року, м. Київ,
Україна) та навчально-демонстраційній сесії «Інноваційні методи викладання, навчання,
менеджменту: новітні світові практики». – Соломаха А.В., Лабунець Ю.О.
7. Університетський фестиваль методик (11 лютого 2016 р., Київський університет імені
Бориса Грінченка). – Котенко О.В., Петрик Л.В., Руднік Ю.В.
8. Дистанційний курс «ICT4ELT» від асоціації TESOL ( 04 січня – 14 лютого 2016р.) та
отримано он-лайн сертифікат про їх завершення. ). –Петрик Л.В.- Сертифікат.
9. Науково-практичний тренінг «Я - медіаграмотний» (02 лютого 2016 р., Київський
університет імені Бориса Грінченка). –Петрик Л.В.
10. ХХІ щорічна конференція Українського відділення Міжнародної асоціації вчителів
англійської мови як іноземної (08 – 09 квітня 2016 р., Британська Рада – Київський
університет імені Бориса Грінченка). – Котенко О.В., Кошарна Н.В., Петрик Л.В., Ситник
О.І., Руднік Ю.В., Лобода О.В., Сінельник І.П., Лабунець Ю.О. – Сертифікати.

11. Он-лайн курси Microsoft Imagine Academy «Выбор ИКТ-ресурсов для поддержки
результатов обучения по программе» (19 квітня 2016 р.) та отримано сертифікат про їх
завершення. – Петрик Л.В.- Сертифікат.
12. Методологічні семінари від Cambridge University Press та Cambridge English Language
Assesstment: «Assessing Writing for Cambridge English First», «Teaching Speaking for
Cambridge English First» (21 квітня 2016 р., Гуманітарний-Педагогічний факультет
Національного Університету Біоресурсів і Природокористування). - Лабунець Ю.О.,
Плужник І.В.
13. Науково-практичний семінар «Як працювати з інформаційними ресурсами платформи
Web of Science (22 квітня 2016 р., Педагогічний інститут Київського університету імені
Бориса Грінченка). - Котенко О.В., Соломаха А.В., Кошарна Н.В., Петрик Л.В., Ситник
О.І., Руднік Ю.В., Лобода О.В., Лабунець Ю.О., Плужник І.В.
14. Вебінари консалтингового центру «Перспектива» видавничої групи «Основа» (м. Харків)
2015-2016:
– «Медіасередовище та виховання дітей в умовах інформаційно насиченого
суспільства» (23 грудня 2015 р.);
– «Ресурси мотивації педагога та учня» (05 січня 2016 р.)
– «Соціальна мережа та діти. Що важливо знати дорослим!» (січень 2016 р.)
– «Технологія Веб-квест у методичному арсеналі вчителя» (18 травня 2016 р.). –
Петрик Л.В.- Сертифікат.
15. VІ-х Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічних читань (18-24 травня 2016 року) та
участь у Навчально-демонстраційних сесіях за напрями «Інноваційні методи викладання:
новітнє в європейській освітній практиці» та «Інновації в освітньому менеджменті:
стратегічне планування, проектний менеджмент, технології управління якістю». –
Лабунець Ю.О., Плужник І.В.
3. Наукові конференції, семінари, круглі столи, що були підготовлені та проведені
кафедрою іноземних мов і методик їх навчання.
№
Назва заходу
Дата і місце
Відповідальні
проведення
1.
Міжнародна науково05 листопада
Котенко О.В.,
практична конференція
2015 р.,
зав.кафедри іноземних
«Іншомовна освіта педагога:
Київський
мов і методик їх
виклики, проблеми,
університет імені навчання, канд. пед.
перспективи»
Бориса Грінченка, наук, доцент.
Педагогічний
Кошарна Н.В., доцент
інститут
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.

2.

П’ята
ювілейна
щорічна
науково-практична студентська
конференція «Іншомовна освіта
очима студентів»

4. Чисельність аспірантів / здобувачів:
№ Прізвище,
Тема дисертаційного
ім’я,
по- дослідження
батькові
1.
Руднік Юлія
Підготовка вчителів
Вікторівна,
початкової школи до
аспірант
застосування
заочної
інноваційних
форми
технологій навчання
навчання
іноземних мов

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)

17 травня 2016 р.,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка,
Педагогічний
інститут

Котенко О.В.,
зав.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.
Лабунець Ю.О.,
асистент кафедри
іноземних мов і
методик їх навчання.
Плужник І.В.,
асистент кафедри
іноземних мов і
методик їх навчання.
Мельник Н.І., доцент
кафедри іноземних мов
і методик їх навчання,
канд.пед.наук.

Науковий
керівник

Наукова установа,
де
виконується
дисертація
Котенко
О.В., Київський
кандидат
університет імені
педагогічних
Бориса Грінченка
наук,
доцент,
завідувач кафедри
іноземних мов і
методик
їх
навчання
Київського
університету імені
Бориса Грінченка

Рік
навчан
ня
3-й рік

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

Закінч
ила
09
лютого
2016 р.

Мелітопольський д
ержавний педагогіч
ний університет ім.
Богдана Хмельниць
кого

3.

Сінельник
Ірина
Павлівна,
аспірант
заочної
форми
навчання

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

4.

Петрик Лада
Вікторівна,
аспірант
заочної
форми
навчання

Канішевська Л.В.
, доктор
педагогічних
наук, професор,
завідувач
лабораторії
виховної роботи в
закладах
інтернатного типу
Інституту
проблем
виховання НАПН
України
Підготовка
Хоружа Л. Л.,
майбутнього вчителя доктор
початкової школи до педагогічних
застосування
наук, професор,
медіазасобів
на завідувач кафедри
уроках іноземних мов теорії та історії
педагогіки
Київського
університету імені
Бориса Грінченка

Інститут проблем
виховання НАПН
України

3-й рік

Київський
3-й рік
університет імені
Бориса Грінченка

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності (25 травня 2016 р., Київський
університет імені Бориса Грінченка) – Петрик Л.В., Руднік Ю.В.

-

5.Науково-дослідна робота зі студентами
Наукова студентська конференція
№

1.

Форма

Назва заходу, місце
проведення

П’ята ювілейна
щорічна
науковопрактична
студентська
конференція

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

Кількість
залучених
студентів
ОКР «бакалавр»,
«спеціаліст»,
«магістр»
напрямів
підготовки,
спеціальностей
«Початкова
освіта»,
«Дошкільна
освіта»

Дата

Відповідальні

17 травня Котенко О.В.,
2016 р.
Кошарна Н.В.,
Лабунець Ю.О.,
Плужник І.В.

Студенти-учасники міжвузівських науково-практичних конференцій
ПІБ студента

1.

Шморгун І.В.

2.

Замишляк І. В.

Напрям
підготовки,
курс
«Початкова
освіта» , VI
курс

Назва конференції

Місце і дата проведення

ІІІ Міжнародна
дистанційна науковопрактична конференція

Інститут розвитку дитини
Київського Національного
педагогічного університету

«Наукові пошуки ХХІ
століття: молодіжний
вимір»

імені М.П. Драгоманова,
02 жовтня 2015 р.

Студенти-учасники Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015р.

1.

ПІБ студента;
Науковий керівник;
Місце.

Курс

Сізоненко Катерина
Володимирівна
(науковий керівник:
Котенко О.В.)

ІV

Напрям
підготовки

Назва наукової
роботи

Початкова
освіта,
бакалавр
ПОб-2-132.0.д

Грамота

Назва
галузі науки

Місце і дата
проведення

Початкова
освіта

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

Наукові гуртки
№

Форма

Назва заходу

Кількість
Термін
Відповідальни
залучених
й
студентів
1.
Дискусійні
«Медіашкола
ОКР
Упродовж Петрик Л.В.
клуби, круглі майбутнього вчителя»
«бакалавр»,
року
столи
напрям
підготовки,
спеціальність
«Початкова
освіта»
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.);
• «Аудіо медіатексти як дидактичний засіб навчання іноземних мов» (15 березня 2016 р.);
• «Роль аудіовізуальних медіапродуктів у професійній діяльності вчителя початкової школи на
уроках іноземних мов» (22 березня 2016 р.);
• «Застосування мобільної телефонії у процесі навчання іноземних мов» (29 квітня 2016 р.);
• «Планшет як засіб опанування іноземною мовою молодшого школяра» (27 травня 2016 р.).

6. Участь викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів
(Загальна кількість заходів – 29 конференції, з них: 25 – міжнародні науковопрактичні, 4– всеукраїнські науково-практичні)
№

Форма та назва заходу

Місце
проведення

Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

3

ІІ Міжнародна науковопрактична конференція:
«Актуальные научные
исследования в современном
мире»

Наукове
товариство
iScience,
м.ПереяславХмельницький

4

ІV Міжнародна науковопрактична конференція
«Развитие науки в ХХІ веке»
( Харьков, 27 июля 2015 г.)

Народна
українська
академія,
м.Харків

5

Міжнародна науковопрактична конференція
«Інновації в сучасній науці»

6

Міжнародна науковопрактична конференції «ІІІ
літні наукові читання

6

Всеукраїнська
науковопрактична
інтернетконференція
«Сучасні
тенденції
використання
дидактичних
ідей Яна Амоса Коменського»

1

2

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

СхідноЄвропейський
інститут
психології
(УкраїнаФранція),
м. Київ
Польськоукраїнська
науково-дослідна
лабораторія
дидактики імені
Я.А.Коменського,
м.Умань

Термін

Учасник

Котенко О. В.
Сучасні тенденції
розвитку системи
іншомовної освіти
педагога в Україні.
05
Кошарна Н. В.
листопада Формування
2015 р.
іншомовної
компетентності
майбутніх учителів
початкової школи в
змісті дисципліни.
4-5 липня Лабунець Ю.О.
2015 р.
Дидактичні погляди
Дж. Р. Р. Толкіна на
виховання моральної
особистості через
призму його творчості.
27 липня
Лабунець Ю. О.
2015 р.
Концепція виховання
моральної особистості
у творчості
Дж. Р. Р. Толкіна:
аспект вільного вибору
особистості.
06 серпня Лабунець Ю. О.
2015 р.
Проблеми морального
виховання у творчопедагогічній спадщині
Дж. Р. Р. Толкіна
17 серпня Лабунець Ю. О.
2015 р.
Концепція виховання
моральної особистості
у творчості
Дж.Р.Р.Толкіна : аспект
вільного вибору
особистості.
8-9 жовтня Лабунець Ю. О.
2015 р.
Імплементація
традиційних та
інноваційних поглядів
Дж. Р. Р. Толкіна на
виховання моральної
особистості у
05
листопада
2015 р.

7

Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Педагогічна
освіта і наука: традиції, реалії,
перспективи»

Уманський
державний
педагогічний
університет імені
П. Тичини

8

Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

9

ІV Міжнародна науковопрактична конференція
«Європейська інтеграція
вищої освіти України в
контексті Болонського
процесу»

Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка

10

ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Теорія і практика освіти в
сучасному світі»

Науковий журнал
«Молодий
вчений»,
м. Чернігів

11

ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні питання сучасної
педагогіки»

Науковий журнал
“Молодий
вчений”
м. Ужгород

12

Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

13

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

навчально-виховний
процес: підготовка
вчителя початкової
школи.
8-9 жовтня Лабунець Ю. О.,
2015 р.
Теоретико-методичні
підходи Дж. Р. Р.
Толкіна до організації
виховання моральної
особистості та
перспективи їх
упровадження у масову
практику виховної
діяльності.
05
Лабунець Ю. О.,
листопада Міжнародний досвід
2015 р.
виховання моральної
особистості у творчості
Дж.Р.Р.Толкіна в
контексті
імплементування в
іншомовну освіту
10
Лабунець Ю. О.,
листопада Імплементування
2015 р
освітніх ідей виховання
моральної особистості
у творчості Дж. Р. Р.
Толкіна в контексті
інтернаціоналізації
вищої освіти України
13 -14
Лабунець Ю. О.
листопада Формування моральних
2015 р.
цінностей у вихованні
моральної особистості
у творчості
Дж. Р. Р. Толкіна
11-12
Лабунець Ю. О.,
грудня
Формування сумління,
2015 р.
совісті та високих
життєвих смислів у
контексті виховання
моральної особистості
у творчості
Дж. Р. Р. Толкіна
Лавриненко Н. М.
05
листопада «Освітній потенціал
2015 р.
масмедіа на уроках
англійської мови у
початковій школі»
05
Лобода О. В.
листопада Досвід іншомовної
2015 р.
дошкільної освіти у

виклики, проблеми,
перспективи»
ХXVІ Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на початку третього
тисячоліття у країнах Європи
та Азії»

ПереяславХмельницький
державний
педагогічний
університет імені
Григорія
Сковороди

30–31
травня
2016 р

Лобода О.В.
«Методичні
аспекти
формування
іншомовної лексичної
компетентності дітей
дошкільного віку, як
складова
підготовки
майбутніх
фахівців
дошкільної освіти»

15

VIII Міжнародна науковопрактичноа інтернетконференція «Тенденції та
перспективи розвитку науки і
освіти в умовах глобалізації»:
Зб. наук. праць. – ПереяславХмельницький, 2015.

Переяслав30-31
Хмельницький
жовтня
2015 р.
державний
педагогічний
університет імені
Григорія
Сковороди

16

Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

05
листопада
2015 р.

17

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Інноваційна
діяльність
педагога
в
сучасному
освітньому
просторі
різновікового
об’єднання дошкільників»

Уманьський
державний
педагогічний
університет імені
Павла Тичин

17 грудня
2015 р.

Мельник Н. І.
Фактори
ефективної
трансформації
національних
стандартів професійної
підготовки педагогів у
країнах
західної
Європи
до
Європейської
кваліфікаційної рамки
Мельник Н.І.
Іншомовна
компетентність
як
пріоритетний напрям у
змісті
професійної
підготовки педагогів у
країнах Європи
Мельник Н. І.
Європейська практика
професійної підготовки
фахівці
дошкільної
освіти до організації
освітнього процесу в
різновікових групах

18

Міжнародна науковопрактичноа конференція
«Економіка, наука, освіта:
інтеграція та синергія»

18-21
січня
2016 р.

Мельник Н.І.
Preschool
teacher
training
in
Ireland:
educational policy

19

Академічне
товариство
Міхала
Балудянського,
Братислава
(Словакія)
Київський
університет імені
Бориса Грінченка

Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»
Міжнародна науковоАкадемія
методична конференція
української преси
«Практична
медіа

05
листопада
2015 р.

Петрик Л. В.
Класифікація
медіазасобів у науковопедагогічній літературі

18-19
березня
2016 р.

Петрик Л.В.
Особливості
використання

14

20

Румунії

21

22

грамотність:
міжнародний
досвід
та
Українські
перспективи»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»
Міжнародна науковопрактична
конференція «Іншомовна
освіта педагога: виклики,
проблеми, перспективи»

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

05
листопада
2015 р.

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

05
листопада
2015 р.

23

VІ щорічна Всеукраїнська Київський
науково-практична
університет імені
конференція
«Дослідження Бориса Грінченка
молодих учених у контексті
розвитку сучасної науки»

21 квітня
2015 р.

24

VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція.
«Інформаційні технології в
освіті та науці»

Мелітопольський
державний
педагогічний
університету
імені Богдана
Хмельницького

21 – 22
квітня
2016 р.

25

Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Іншомовна освіта педагога:
виклики, проблеми,
перспективи»

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

05
листопада
2015 р.

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

05
листопада
2015 р.

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

Інститут
наукового
прогнозування,
м. Київ

14-16
липня
2015 р.

26

27

медіазасобів у
викладання іноземних
мов
Плужник І.В.,
Організація навчання
англійської мови в
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