ЗВІТ
про виконання ІІІ етапу науково-дослідної роботи на тему:
«Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті»
(2018 рік)
1. Керівник НДР: доцент Гембарук Алла Степанівна
2. Номер державної реєстрації НДР: 0111U007527
3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини.
4. Терміни виконання етапу: 09.2016- 09.2018 рр.
5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків):
Обєктом науково-дослідної роботи є зміст навчання англійської мови на мовному
факультеті. Предмет науково-дослідної роботи – науково-теоретичні засади
конструювання змісту підручників та навчально-методичних посібників з англійської
мови для студентів мовних спеціальностей відповідно до домінувальних у сучасній
іншомовній освіті педагогічних парадигм: компетентнісного, комунікативного,
діяльнісного, особистісно орієнтованого, культурологічного підходів. Мета науководослідної роботи – дослідження теоретичних основ укладання нідручників та навчальнометодичних посібників, розробка навчальних посібників, навчально-методичних
рекомендацій з дисциплін кафедри. Основні завдання: 1) дослідити феномен сучасного
підручника з іноземної мови та визначити чинники впливу на створення його цілісної
теорії; 2) визначити та охарактеризувати принципи побудови змісту сучасних підручників
з іноземних мов та розкрити їх функції для забезпечення процесу формування у студентів
іншомовної комунікативної міжкультурної та методичної компетентностей; 3) розробити,
охарактеризувати та апробувати використані у підручниках дидактичні моделі змісту
навчання практики усного і писемного мовлення, граматики та фонетики англійської
мови, методики навчання англійської мови та окремих теоретичних аспектів навчання
англійської мови та змоделювати систему засобів, які забезпечують їх ефективність у
навчальному процесі; 4) сконструювати серію підручників з означених дисциплін,
дослідити дидактичні особливості їх змісту і структури та в умовах реального
навчального процесу перевірити їх педагогічну ефективність як матеріальних носіїв
концептуальних науково-теоретичних основ конструювання підручників з іноземних мов.
6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків):
За звітний етап виконавцями науково-дослідної тематики розроблено, опубліковано та
апробовано у навчальному процесі 22 навчально-методичних посібники з фахових
дисциплін. Ефективність означених підручників перевірено у реальному навчальному
процесі на факультеті іноземних мов, української філології, початкової освіти. Суттєвим
доробком є розробка та використання у навчальному процесі 4 електронних підручників.
Розроблені виконавцями теми дидактичні моделі змісту навчання іноземної мови знайшли
також своє відображення у 8 методичних рекомендаціях для самостійної роботи студентів.
За звітний етап опубліковано 5 монографій за результатами дисертаційних досліджень, на
які отримано свідоцтво авторського права. Загальна кількість публікацій за звітній період
150, з них 39 статтей у фахових виданнях, 29 статей в інших виданнях України, 1 стаття у
виданнях, які мають імпакт-фактор та 43 публікації у матеріалах конференцій.
7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків):
За звітний етап виконавцями науково-дослідної тематики розроблено, опубліковано та
апробовано у навчальному процесі 11 навчально-методичних посібників з фахових
дисциплін: Практика усного та писемного мовлення, Практична граматика, Практична
фонетика, Вибрані питання теорії і практики перекладу, Аналіз публіцистичного тексту,
Ділова англійська мова, Методика викладання іноземних мов, Методика навчання
англійської мови. Серед них 3 підручники пройшли експертизу та рекомендовані до друку
вченою радою університету. Базуючись на сучасним вимогам до констрювання їх змісту,
навчально-методичні видання забезпечують реалізацію сучасної парпдигми освіти:
компетентнісного, комунікативного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, та

культурологічного підходів. Ефективність означених підручників перевірено у реальному
навчальному процесі на факультеті іноземних мов, української філології, початкової
освіти. Окрім підручників і навчальних посібників виконавцями теми було опубліковано
словники, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, які торкаються
домашнього читання, що є невід’ємною частиною змісту вивчення практичного курсу
англійської мови, а також змісту та організації педагогічної практики. За звітний етап
опубліковано 1 монографію за результатами дисертаційного дослідження. .Результати
наукового пошуку виконавців теми оприлюднено також в тезах доповідей на конференціях
різного рівня та наукових статтях.. Загальна кількість публікацій тукого рівня 157, з них
15 статтей у фахових виданнях, 23 статі в інших виданнях України, 22 статті у виданнях,
включених до міжнародної наукометричної бази даних Copernicus, 23 публікації у
закордонних виданнях. та 134 публікації у матеріалах конференцій. Суттевим докобком
підготовлена доцентом кафедри Бондарук Я.В. стаття у виданні, яке включено до
міжнародної наукометричої бази даних Web of Science.
8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними
або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до
20 рядків):
Наукова новизна одержаних результатів полягає в багатоаспектному вивченні
актуальних питань теоретичних основ конструєвання змісту підручників з іноземної мови
та їх реалізації у навчальних посібниках та методичних рекомендаціях, розроблених
виконавцями кафедральної теми для студентів факультету іноземних мов, української
філології та початкової освіти. Зміст підручників базується на сучасних підходах до
організації навчального матеріалу та спрямовані на формування у студентів
міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності та
методичної
компетентності. З іншої сторони підручники орієнтовані на використання інтерактивної
моделі змісту навчання, що відповідає вимогам сьогодення.
9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи ______________________
Заплановано Виконано
Відсоток
(за результатами
(відповідно
№
виконання,
Показники
НДР), одиниць
до проекту),
з/п
%
одиниць
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Публікації виконавців (авторів) за
тематикою НДР:
Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних:
- Scopus
- Web of Science
1
- Index Copernicus
Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних Scopus
та/або Web of Science (або Index Copernicus
для суспільних та гуманітарних наук)*
Статті у журналах, що включені до переліку 27
наукових фахових видань України:
з них: в журналах з особливим статусом
(рекомендовані секціями)**
Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових
видань України (крім тих, що увійшли до п.
1.2.)
Монографії
та
розділи
монографій, 1
опубліковані за рішенням Вченої ради закладу
вищої освіти (наукової установи)

1

39

157 (23-в інших
виданнях, 134 тез
доповідей)

1

1.6. Монографії
та
розділи
монографій,
опубліковані (або підготовлені і подані до
друку) в іноземних видавництвах
1.7. Підручники, навчальні посібники України
1.8. Словники, довідники
2.
Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР
2.2. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР
3.
Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів України
3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію
авторського права на твір
3.3. Отримано патентів інших держав
4.
Участь
з
оплатою
у
виконанні
НДР (штатних
одиниць/осіб):
4.1. Студентів
4.2. Молодих учених та аспірантів
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

11
8

11
8(метод.рекоменд.)

1

1

Перелік виконавців (ПІБ та посада).
Бріт Н.М. – к.п.н., профессор кафедри
Гембарук А.С. – к.п.н. доцент
Сушкевич О.В. – к.філ.н., доцент
Прокофєв Г.Л. – к.філ.н., доцент
Деркач С.П.–к.п.н., доцент
Постоленко І.С.–к.п.н., доцент
Солодчук А.В. – к.п.н., доцент кафедри
Процько Є.С. – к.п.н., доцент кафедри
Капелюшна Т.В. –к.п.н., доцент
Комар О.С. – к.філ.н., доцент
Бевз О.П. –к.п.н., доцент
Холод І.В. –к.п.н., доцент кафедри
Бондарук Я.В..–к.п.н., доцент
Бойко Я.А.– к.п.н., доцент кафедри
Шульга Н.В.– к.п.н., доцент кафедри
Коваленко О.В. – викладач
Колісніченко А.І. – викладач
Кобилянська В.О. – викладач
Кравчук І.О. – викладач
Яловенко О.В. – викладач
Підгаєцька А.В. – викладач
Пономарьова О.А. – викладач
Безрукова А.В. – викладач
Зевченко Т.М. – ст. викладач
Дудик Н.Т. – ст. викладач
Галай О.В. – ст. викладач кафедри
Слободяник О.О. – викладач

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників,
наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених
дисертацій.

- монографії:
1. Навчання майбутніх вчителів англійської мови у закладах вищої освіти Західної Європи:
бельгійський досвід [Монографія] / Є. С. Процько. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр
«Візаві», 2018. – 216 с.
- навчальні посібники рекомендовані МОН або Вченою радою університету:
1. English Grammar in practice: Part 1 – the Subjunctive Mood and Modals: навчальний посібник
для студ. 2 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська / укл.
Бондарук Я. В. , Слободяник О.О. – Умань: ВІЗАВІ 2017. – 150 с.
2. English Practice: навчальний посібник для студ. 2 курсу факультетів іноземних мов вищих
закладів освіти / укл. Я.В. Бондарук. – Умань: Візаві, 2017. – 154 с.
3. Комар О.С. Навчально-методичний посібник. Вибрані питання теорії і практики
перекладу : навчально-методичний посібник для студ. 1 курсу ОС “магістр” спец. “Середня освіта
(Мова і література (англійська))” ф-тів іноз. мов закл. вищої освіти / МОН України, Уманський
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; уклад. О.С. Комар. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Умань :
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 130 с.
- навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради університету;
1. Навчально-методичний посібник English: Theory and Practice: посібник для студ. 1 курсу
спеціаліз. «Англійська мова» філолог. ф-тів вищих закл. освіти / укл.: О. А. Пономарьова, А. В.
Солодчук. – Умань: ВІЗАВІ, 2017. – 150 с.
2. Бріт Н.М., Галай О.В., Коваленко О.В. Practical Phonetics: навчальний посібник з
практичної фонетики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів педагогічної
освіти / Н.М. Бріт, О.В. Галай, О.В. Коваленко. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2017 - 133 с.
3. Постоленко І.С., Сундук Р. В. Publicistic Text Analysis : посібник для студ. 4 курсу спец.
«Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. – 2-ге видання, виправлене,
доповнене / [укладачі І. С. Постоленко, Р. В. Сундук]. – Умань : ВПЦ «ВІЗАВІ», 2017. – 174 с.
4. Постоленко І. С., Слободяник О.О. English Practice: Listening Activities : посібник для студ.
2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / [укладачі І. С.
Постоленко, О. О. Слободяник]. – Умань : ВПЦ «ВІЗАВІ», 2017. – 178 с.
5. Ділова іноземна мова (англійська): навчально-методичний посібник для самостійної
роботи для студентів 1 курсу магістратури спеціальностей 032 Історія та археологія, 014.03
Середня освіта (Історія)/ укл.: Г. Л. Прокоф’єв. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 49 c.
6. English: Vocabulary and Grammar: посібник для студентів 3 курсу спеціаліз. «англійська
мова» філолог. ф-тів вищих закладів освіти / укл.: А.В. Солодчук, О.А. Пономарьова. – Умань:
ВІЗАВІ, 2018. – 122 с.
7. Педагогічна практика у ВНЗ : навчально-методичний посібник для самостійної роботи з
педагогічної практики з англійської мови для студентів ОС «Магістр» факультету іноземних мов/
уклад. Н. М. Бріт, О. П. Бевз, А. С. Гембарук. – Умань : Візаві, 2018. – 106 c.
8. Методика навчання англійської мови : навчально-методичний посібник для студентів
мовних спеціальностей закладів вищої освіти / уклад. Холод Ірина Василівна, м.
Умань: ВПЦ "Візаві", 2018 – 160 с.
9. English Practice: навчальний посібник для студ. 2 курсу факультетів іноземних мов вищих
закладів освіти / укл. Я.В. Бондарук. – Умань: Візаві, 2017. – 154 с.
-інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар,
бібліографічний покажчик тощо):
1. Grammar in Use. Levels B2, C1 : навчально-метод. реком. для студентів спеціальності
“Мова та література (англійська)” ф-тів іноз. Мов вищих закл. освіти / укл. Є. С. Процько. – Умань
: Візаві, 2017. – 62 с.
2. Методичні рекомендації для домашнього читання за повістю Spike Milligan “It Ends with
Magic...” для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл.
освіти. IIІ видання: перероблене і доповнене / [укладачі Я.В. Бондарук, О.О. Слободяник, А. Р.
Безрукова]. – Умань : ВІЗАВІ, 2017. – 50 с.
3. Кобилянська В. Методичні рекомендації для домашнього читання за книгою Ray
Bradbury “Fahrenheit 451” для студентів І курсу факультету іноземних мов / Вікторія Кобилянська.
– Умань: Візаві, 2017. – 72 с.
4. Методичні рекомендації з вибраних питань ділового писемного мовлення для студ. для
студентів спеціальності «Англійська мова» факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів
/ [укладач Сушкевич О.В.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2017. – 50 с.

5. Ділова іноземна мова (англійська): навчально-методичні матеріали для виконання
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