
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

 

Звіт з наукової роботи  

кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

за 2014/15 навчальний 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.  Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного 

університету в процесі вивчення 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., ст. 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 медіазасобів на уроках іноземних мов 

Петрик Л.В., 

Викладач 

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

ст. викладач 

11.  Підготовка вчителів початкової школи до застосування 

інноваційних технологій навчання іноземних мов 

Руднік Ю.В.,  

викладач  

12.  Виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда 

Руела Толкіна  

 

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 наступні заходи:  

1. 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. 



 

2. Конференція науково-педагогічних працівників Університету (02 лютого 

2015р., Київський університет імені Бориса Грінченка). –  Котенко О.В.  

3. 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.,Безух Ю.С., Герасимова 

О.І.,Веклич Ю. І.,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., Герасимова О.І. (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., Герасимова О.І. 

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., 

Герасимова О.І. 

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. 

 

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.  Міський науково-практичний 

семінар «Реалізація 

компетентнісного підходу до 

формування професійної 

компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи» 

 

11-12 грудня  

2014 р.  

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Педагогічний 

інститут 

Кафедра початкової 

освіти та методик 

гуманітарних дисциплін 

Кафедра педагогіки і 

психології 

Кафедра іноземних мов 

і методик їх навчання: 

Котенко О.В., 

Кошарна Н.В,  

Соломаха А.В.,  

Герасимова О.І., 

Лобода О.В., 

Безух Ю.С.,  

Петрик Л. В.,  

Руднік Ю.В., 

Сінельник І.П.,  

Ситник О.І. 

 

2.  Дискусійний клуб «Роль 

міждисциплінарних досліджень 

у змісті іншомовної підготовки 

майбутнього педагога» 

14 травня 2015 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Педагогічний 

інститут 

Кафедра іноземних мов 

і методик їх навчання: 

Котенко О.В., 

Кошарна Н.В,  

Герасимова О.І., 

Безух Ю.С.,  

Сінельник І.П.,  

Учасники:  студенти 

спеціальності 

«Початкова освіта» 

(ОКР «Магістр», 

«Спеціаліст») та 

професорсько-

викладацький склад 

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, 

Підготовка вчителів 

початкової школи до 

Котенко О.В., 

кандидат 

Київський 

університет імені 

2-й рік 



аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

застосування 

інноваційних 

технологій навчання 

іноземних мов 

педагогічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов і 

методик їх 

навчання 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка  

 

Бориса Грінченка 

2.  Лабунець 

Юлія 

Олегівна 

Виховання моральної 

особистості у 

творчості Джона 

Рональда Руела 

Толкіна  

(13.00.01 загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки) 

 

 

Люріна Т.І., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Богдана 

Хмельницького 

 

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 

2-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, 

проректор з 

наукової роботи 

Київський 

університет  імені 

Бориса Грінченка 

2-й рік 



Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка  

 

 

5. Підвищення кваліфікації/ стажування викладачів 

 

1. Згідно з планом стажування професорсько-викладацького складу 

Педагогічного інституту на 2014 рік старший викладач кафедри іноземних 

мов і методик їх навчання Лобода Ольга Володимирівна 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. 

2. У межах Міжнародного проекту ТЕМПУС Європейської комісії з питань 

дистанційної освіти старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Веклич Юлія Іванівна проходила стажування у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка за Програмою «DESIRE» (Development 

of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual 

approaches for integration of Research and Production (Розробка внутрішніх 

системних курсів у напрямку імплементації інноваційних віртуальних 

підходів з метою інтеграції досліджень і виробництва) in UA, GE, AM: code 

544091-2013-BE-JPCR) з 20 листопада 2014 р. по  01 квітня 2015 р.  

3. З метою опанування сучасними освітніми технологіями викладачем кафедри 

іноземних мов і методик їх навчання Котенко Ольгою Володимирівною, 

Руднік Юлією Вікторівною, Петрик Ладою Вікторівною  здійснено 

підвищення кваліфікації, застосовуючи он-лайн курс ІТ-Академії «Как 

сочетаются технологи и педагогика» (березень 2015 р., Київський 

університет імені Бориса Грінченка).  

4. У рамках Програми підвищення кваліфікації «Освітні системи 

Європейського Союзу: перспективи співробітництва і розвитку» завідувач 

кафедри іноземних мов і методик їх навчання Котенко Ольга 

Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, проходила стажування 

у Карловому університеті м.Праги (Чеська республіка) з  6.05–12.05.2015 р.  

 

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 

відбулась  

ОКР «бакалавр», 

«спеціаліст», 

«магістр» 

напрямів 

підготовки, 

спеціальностей 

«Початкова 

освіта», 

«Дошкільна 

освіта» 

26 

березня 

2015 р. 

Котенко О.В., 

Кошарна Н.В., 

Герасимова О.І., 

Руднік Ю.В. 

 

 

 



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 

у 2014/2015 н.р. 
 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 

Київський 

університет 

імені Бориса 

Грінченка 

(І тур –  

8 – 24.12 

2014р. ) 

 

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 

Студентське наукове 

товариство.  

Секція: 

Лінгвокраїнознавець» 

ОКР 

«спеціаліст», 

«магістр» 

напрям 

підготовки, 

спеціальність 

«Початкова 

освіта» 

Упродовж 

року 

Веклич Ю.І. 

1) Організація та проведення засідань студентського наукового гуртка «Лінгвокраїнознавець» 

на теми:  

 «Суспільно-політичні проблеми сучасної молоді США та Великої Британії: компаративний 

аналіз» (24 вересня 2014 р.); 

  «Молодіжний рух Великої Британії: історія та сьогодення» (24 жовтня 2014 р.); 

  «Національні символи державотворення Англії: історікографічний аспект» (26 листопада 

2014 р.); 

  «Він більше працював, ніж жив», присвяченого 151-ій річниці з дня народження Б.Д. 

Грінченка (03 грудня 2014 р.); 

  «Національні символи державотворення Шотландії: культурологічний аспект» (25 грудня 

2014 року); 

 «Національні символи державотворення Уельсу: країнознавчий аспект» (26 березня 2015 р.); 

  «Дослідження особливостей мовної та немовної поведінки носіїв англ. мови у країнах 

Великої Британії в контексті глобалізації культурного простору» (30 квітня 2015 р.); 

«Етикетна культура як показник загальної освіченості особистості: традиції та інновації  

монаршої родини Великої Британії» (28 травня 2015 р.);  

 «Підсумки роботи студентського наукового гуртка «Лінгвокраїнознавець» за 2014-2015 

н.р.», нагородження найбільш активних студентів, а також переможців конкурсу 

«Найкращий перекладач творів Бориса Грінченка», «Найкращий перекладач творів Тараса 

Шевченка»  та «Найкращий перекладач творів Василя Сухомлинського» (25 червня 2015 р.). 

2) Організація та проведення конкурсів на кращий переклад англійською мовою творів В.О. 

Сухомлинського (24 вересня 2014 р.) та поетичних творів Т.Г. Шевченка (27 березня 2015 

р.) . 

 
 

 

7. Участь викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів 

(Загальна кількість заходів – 36 конференції, з них: 27 – міжнародні науково-

практичні, 8 – всеукраїнські науково-практичні) 

 

№ Форма та назва заходу Місце 

проведення 

Термін  Відповідальний 

1. Десята міжнародна науково-

практична конференція  

«Освітній менеджмент: 

ефективні практики»  
1.  

International 

University 

College 

(Bulgaria) 

Ukrainian and 

Academy of 

24 вересня 

2014 

Котенко О. В. 

«Socio-political 

condition of the primary 

school teachers’foreign 

languages training 

content in the European 



Acmeological 

Science (Ukraine) 

Болгарія,  

м. Пловдів 

countries» 

2. 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» 

3. Іnternational scientific and 

professional 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» 

4. Міжнародна 

мультидисциплінарна 

конференція «Current issues of 

social sciences: sociology, 

economics, psychology, 

anthropology, history, philosophy, 

philology, pedagogy» 

(«Актуальні проблеми 

суспільних наук: соціологія, 

економіка, психологія, 

антропологія, історія, 

філософія, філологія, 

педагогіка») 

 

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» 

 

5. 2. Міжнародна  

3. науково-практична  

4. конференція «Компетентнісно 
5. зорієнтована освіта:  

6. 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» 

6. 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 

Котенко О.В. 

«Акмеологічний підхід 

до формування змісту 

іншомовної підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи у 

Чеській республіці» 

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. 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» 

9. Третя Міжнародна науково-

практична конференція 

«Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті 

Болонського процесу» 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, м. 

Київ 

12 

листопада 

2014 р. 

Кошарна Н.В. 

«Забезпечення якості 

вищої освіти у Швеції  

(на прикладі 

педагогічної підготовки 

майбутніх учителів)» 

10. Іnternational scientific and 

professional 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» 

11. 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» 

12. ІХ Міжнародна науково-

практична конференція «Вища 

освіта України у контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору» 

Національна 

бібліотека 

України  

імені В.І. 

Вернадського 

(НБУВ), м. Київ 

20–22 

листопада 

2014 р. 

Веклич Ю.І. 

«Педагогічний 

самоменеджмент як 

засіб підвищення 

ефективності 

професійної діяльності 

викладача вищого 

навчального закладу» 

13. 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» 



14. Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Розвиток національно-мовної 

особистості в умовах 

неперервної освіти: надбання, 

реалії, перспективи» 

 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

ПавлаТичини, м. 

Умань 

23-24 

жовтня  

2014 р. 

Сінельник І.П. 

«Виховання 

толерантності у процесі 

становлення мовної 

особистості 

майбутнього вчителя 

початкової школи» 

15. Третя Міжнародна науково-

практична конференція 

«Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті 

Болонського процесу» 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, м. 

Київ 

12 

листопада 

2014 р. 

Сінельник І.П. 

«Виховання 

толерантності як 

складова процесу 

поліпшення якості 

вищої освіти» 

16. IX Міжнародна науково-

практична конференція «Вища 

освіта України у контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору» 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

держаний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» та 

Східно-

єропейський 

інститут 

психології, м. 

Київ 

20-22 

листопада 

2014 р. 

Сінельник І.П. 

«Виховання 

толерантності 

майбутніх учителів 

початкової школи в 

процесі навчання 

ділової іноземної 

мови» 

17. Іnternational scientific and 

professional 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» 

18. ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Теорія 

і практика освіти в сучасному 

світі» 

Редакція 

наукового 

журналу 

«Молодий 

вчений», 

м. Миколаїв 

12-13 

грудня 

2014 р. 

Сінельник І.П. 

«Оптимізація процесу 

виховання 

толерантності 

майбутніх учителів 

початкової школи в 

позааудиторній 

діяльності» 

19. 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» 

20. Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток 

особистості у сучасному 

Київський 

університет 

імені Бориса 

23-25 

квітня 

2015 р. 

Герасимова О.І.  

«Рефлексія як 

структурний 



суспільстві: національний та 

етнокультурний дискурси»  

 

Грінченка компонент готовності 

майбутніх учителів 

початкової школи до 

навчання іноземних 

мов із метою 

подальшого 

професійного 

застосування» 

21. 

 

7. Міжнародна  

8. науково-практична  

9. конференція «Компетентнісно 
10. зорієнтована освіта:  
11. якісні виміри» 

Київський 

університет 

імені Бориса 

Грінченка 

14 травня 

2015 р. 

Герасимова О.І. 

«Формування 

рефлексивної 

компетентності 

студентів в освітньому 

процесі вищої школи» 

22. Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Розвиток національно-мовної 

особистості в умовах 

неперервної освіти: надбання, 

реалії, перспективи» 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Павла 

Тичини, м. 

Умань 

23-24 

жовтня 

2014 року 

Ситник О.І. 

«Грамотність як 

складова освіти 

дорослих на прикладі 

Ірландії» 

23. Міжнародні дні освіти 

дорослих в Україні: 

міжнародний форум 

«Європейський Союз – Україна: 

освіта дорослих» 

Національна 

академія 

педагогічних 

наук України, м. 

Київ 

4-6 

листопада 

2014 року 

Ситник О.І. «Сучасні 

тенденції розвитку 

освіти дорослих на 

початку ХХІ століття» 

24. 

 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція «Вища 

освіта України у контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору» 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

держаний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» та 

Східно-

європейський 

інститут 

психології, м. 

Київ 

20-22 

листопада 

2014 р. 

Ситник О.І. «Історичні 

тенденції розвитку 

освіти дорослих в 

Ірландії» 

25. 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» 



26. 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» 

27. Іnternational scientific and 

professional conference 

«Pedagogy and Psychology in the 

age of globalization – 2014» 

(Педагогіка і психологія в 

епоху глобалізації – 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» 

28. 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» 

29. 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» 

30. 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» 

31. 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. 

Петрик Л. В. 

«Формування 

іншомовної 

комунікативної 

компетенції майбутніх 

учителів засобами 

медіатекстів» 

32. 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»  

33. Міжнародна науково-практична 

конференція  «Мистецька 

освіта: традиції  і новації»  

Мелітополь-

ський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Богдана 

Хмельницького, 

М. Мелітополь 

16-17 

жовтня 

2014 р. 

Лабунець Ю.О. 

«Екранізація творів 

Джона Рона Руела 

Толкіна 

гуманістичного 

спрямування» 

34. ХІ International scientific and 

practical conference «Modern 

scientific potential» 

Sheffield, 

England 

28 лютого 

–  

7 березня 

2015 р. 

Павлюк Р. О. 

«Сучасні засоби 

дистанційного 

вивчення англійської 

мови»  

 

35. Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології у виробництві та 

освіті: стан, досягнення, 

перспективи розвитку» 

Черкаський 

національний 

університ імені 

Богдана 

Хмельницького, 

м.Черкаси 

16-20 

березня 

2015р. 

Павлюк Р. О.  

«Дистанційні 

технології навчання у 

підготовці наукового 

проекту магістрами» 

 

 

 

8. Опубліковано статей, тез доповідей викладачами кафедри   

(Загальна кількість опублікованих статей у виданнях різних рівнів – 47 , з них: 

у фахових виданнях, затверджених ВАК України – 16;  

статті у виданнях Київського університету імені Бориса Грінченка – 15;  

статті у наукометричних базах даних – 7;  

статті у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій – 9. 

Подано до друку у 2015 р. – 6, з них:   

у фахових виданнях, затверджених ВАК України – 2;  

статті у виданнях Київського університету імені Бориса Грінченка – 1;  

статті у наукометричних базах даних – 2;  

статті у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій – 1) 

 

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України: 

 

1. 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, 2014. – С. 33–38.   

2. Веклич Ю.І. Значення синього кольору у культурах народів світу / Ю.І. Веклич // 

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 16. –Творча особистість учителя: 

проблеми теорії і практики. – Вип. 24 (34):  фаховий збірник з педагогічних наук. – К.: 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 44-48. 

3. Веклич Ю.І. Педагогічний самоменеджмент як засіб підвищення ефективності 

професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / Ю.І. Веклич // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 35, Том VІІІ (59) : 



Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору». - Київ: Гнозис, 2015. – 41-49.   

4. Котенко О. В. Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів 

початкової школи / О. В. Котенко // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІV (12): 

Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: 

Гнозис, 2014. 384 с. – С. 309–318. 

5. Котенко О. В. Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з 

досвіду країн Європейського Союзу/ О. В. Котенко // Порівняльно-педагогічні студії: 

науково-педагогічний журнал / [за заг. ред.О. І. Локшиної; Нац. акад.пед.наук України, Ін-

т педагогіки НАПН України [та ін.]. – К. : Інформаційні системи.- №4(22), 2014. – 202 с. – 

С.130–137.   

6. Котенко О. В. Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з 

досвіду країн Європейського Союзу /О. В. Котенко// «Порівняльно-педагогічні студії».-

2014.- 22 (4).-С. 37-44. 

7. Кошарна Н.В. Організаційно-педагогічні умови запровадження європейських стандартів 

педагогічної підготовки вчителів в Україні (на прикладі Швеції) / Н.В. Кошарна // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» - Додаток  4 до Вип. 31, Том ІУ (12): Тематичний 

випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – 

384 с. – С. 113–119. 

8. Кошарна Н.В. Теоретико-методологічні засади в системі педагогічної підготовки 

вчителів у Швеції / Н.В. Кошарна // Професійна освіта: проблеми і перспективи (Збірник 

наукових праць): ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 6. – 

140 с. – С. 99–104. 

9. Кошарна Н.В. Забезпечення якості вищої освіти у Швеції  (на прикладі педагогічної 

підготовки майбутніх вчителів) / Н.В. Кошарна // Теоретичний та науково-методичний 

часопис «Вища освіта України»» (галузь – педагогічні та філософські науки): Інститут 

вищої освіти НАПН України. – К.: ІВО Інститут вищої освіти НАПН України, 2014. – № 3 

(додаток 1). – 171 с. – С. 102–105. 

10. Петрик Л. В. Методичні можливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов / 

Л. В. Петрик // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. 

пед. у-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.] – Умань: 

ФОП Жовтий О.О, 2014. – Вип.10. – Ч. 2. – С. 48–54. 

9. Руднік Ю.В. Теоретичний аналіз змісту поняття «інноваційні технології» у контексті 

навчання іноземних мов / Ю. В. Руднік // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІV (12): 

Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: 

Гнозис, 2014. – С.197–203. 

10. Руднік Ю.В. Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні 

іноземних мов / Ю. В. Руднік // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. 

Уманського держ. пед. у-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та 

ін.]. – Умань: ФОП  Жовний О.О., 2014. –  Вип.10. – Ч. 2. – С. 124 – 131. 

11. Руднік Ю.В. Теоретичний аналіз змісту поняття «інноваційні технології» у контексті 

навчання іноземних мов / Ю. В. Руднік // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІV (12): 

Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: 

Гнозис, 2014. – С.197 – 203.  

12. Ситник О. І Генезис концептуальних ідей освіти дорослих в освітній системі Ірландії / 

О.І.  Ситник // Професійна освіта: проблеми і перспективи // ІПТО НАПН України. – К.: 

ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 6. – 140 с. – С. 126–130. 



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

 Ситник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини // [гол. ред..: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч. 

2. – 441 с. – С. 343–349. 

13. Ситник О.І. Історичні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії / О.І.  Ситник // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том І (52) : Тематичний 

випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору». – К.: Гнозис, 2014. – 538 с. – 343–351. 

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

// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – 

Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2014. – Вип. 18, кн. 2. – 480 с. – С. 241-250. 

15. Сінельник І. П.  Виховання толерантності як складова процесу поліпшення якості вищої 

освіти» / І.П. Сінельник //Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта 

України» – Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті 

Болонського процесу», 2014, №3 (додаток 1). – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети». – 172 с. – С. 

113-116. 

16. Сінельник І. П.  Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи в 

процесі навчання ділової іноземної мови» / І.П. Сінельник // Гуманітарний вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том III (54): Тематичний випуск «Вища освіта України 

у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – 486 с. 

– С. 447-454) 

 

Статті у виданнях Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

17. Безух Ю.С. Активізація іншомовної мовленнєвої діяльності майбутнього вчителя 

початової школи / Ю.С. Безух // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: 

Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Інститут людини. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу до збірника: 

http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_16 

18. Веклич Ю.І. Порівняльна семантика лексем позначення білого та чорного кольорів у 

культурах країн світу / Ю.І. Велич // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: 

Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Інститут людини. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу до збірника: 

http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_16 

19. Герасимова О.І. Самоосвітня компетентність студентів як складова професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи / О.І. Герасимова // Вісник 

психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць / Педагогічний інститут 

Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 16. – К., 

2014. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-

_Випуск_16 

20. Герасимова О.І. Рефлексія як структурний компонент готовності майбутніх учителів 

початкової школи до навчання іноземних мов із метою подальшого професійного 

застосування /О. І. Герасимова// Педагогічний інститут Київського університету імені 

Бориса Грінченка,Інститут людини – Вип. 18. К., 2015. – Режим доступу до 

збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_18 

21. Котенко О.В. Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи / О.В. Котенко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: 

Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Інститут людини. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу до збірника: 

http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_16 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA._%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C._-_%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_16
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA._%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C._-_%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_16
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