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1. Кузнецова Олена Юріївна 
2. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 3 
3. Тема науково-дослідної роботи: «Питання розвитку іншомовної освіти, 
компаративні дослідження розвитку освіти», запланований обсяг – 2 др.арк. 
4. Тема фактично виконаної науково-дослідної роботи: «Питання розвитку 
іншомовної освіти, компаративні дослідження розвитку освіти», обсяг виконаної роботи – 
2,2 др.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР: підготовлені і надруковані наукові 
статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: виявлені наукові дані і факти 
становлять основу для удосконалення практичної діяльності і подальшої 
дослідницької роботи 

 
8. Участь у конференціях, семінарах 
1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Іноземні мови у вищій освіті: 
лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи”, 15 листопада  2016 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.; 
2. III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 7 квітня 2016 року, 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка  
3. Міжнародний науково-методичний семінар «Проблеми і перспективи навчання 
іноземних мов у ВНЗ», 18 листопада 2016 р., Харківський національний автодорожній 
університет. 
9. Видавнича діяльність: 6/2.2 др.арк. 

Статті: 
1. Акценти реалізації іншомовної освіти у Великій Британії і в Україні /ХНПУ ім. 

Г.С.Сковороди// Теорія та методика навчання та виховання : Зб.наук.пр.- Харків: ХНПУ 
імені Г.С.Сковороди, Вип. 39, 2016.– С. 109-118. - 0,6 др.арк. : Index Copernicus, 
Ulrichsweb Global Series Directory OCLC WorldCat, Open Academic Journal Index (OAJI), 
Research Bible, BASE 

2. Підготовка майбутніх вчителів до реалізації моделі інтегрування змісту навчання 
предметного матеріалу з вивченням мов / «Гірська школа Українських Карпат», ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Вип. № 14, 2016. – 
С.181-185. -0,7 др.арк. 

3. Стан іншомовної освіти в Європейському освітньому просторі // Теоретичні 
питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. - Випуск 53, 2016 р. – К. : 
Вид. центр КНЛУ, 2016. – 105 с. – С. 40-44. - 0,6 др.арк. 
Матеріали конференцій, семінарів: 

1. Пріоритети модернізації іншомовної освіти у Європейському Союзі // 
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»/7 квітня 2016 року. – 
Полтава: ПолтНТУ, 2016. - С.68-69. – Режим доступу до 
збірн.: http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*11361 - 0,1 др.арк. 

2. Іншомовна політика Європейського Союзу і її реалізація // ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична Інтернет-конференція „Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, 

http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*11361


психолого-педагогічні та методичні перспективи”. – Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого (15 листопада  2016 р.). – С.97-99. - 0,1 др. арк. 
(електронне видання) – Режим доступу до збірн.: http://nauka.nlu.edu.ua/?p=148 

3. Іншомовна освіта в євроінтеграційному вимірі// Міжнародний науково-
методичний семінар «Проблеми і перспективи навчання іноземних мов у ВНЗ», ХНАДУ 
(18 листопада 2016 р.). С.30-31. – 0,1 др. арк. (електронне видання) 
9.1. Публікації у збірках, що зареєстровані у науково метричних базах даних: 

1.  Акценти реалізації іншомовної освіти у Великій Британії і в Україні /ХНПУ ім. 
Г.С.Сковороди// Теорія та методика навчання та виховання : Зб.наук.пр.- Харків: 
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Вип. 39, 2016.– С. 109-118. - 0,6 др.арк.: Index 
Copernicus, Ulrichsweb Global Series Directory OCLC WorldCat, Open Academic 
Journal Index (OAJI), Research Bible, BASE 

13. Підготовка відгуків на автореферати дисертацій: 
- на здобуття ступеня кандидата наук: 

Шмирко Олени Сергіївни «Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх вчителів 
іноземної мови у системі університетської педагогічної освіти», 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, захист – 13 травня 2016 р., Хмельницький національний 
університет 
 
Протягом 2016 р. р. підготувала рецензії на:  

1) навчальний посібник з англійської мови «English Grammar and Everyday 
Speaking Course» для студентів молодших курсів усіх спеціальностей технічного ВНЗ 
авторів Н.В.Саєнко, С.В.Понікаровської, Є.Б.Новікової (ХНАДУ, квітень 2016 р.) 

2) навчально-методичний посібник з німецької мови “Praktisches Deutsch. Alles 
um das Esen” укладачів Т.В.Зданюк, Добринчук О.О. (Камянець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, жовтень 2016 р.) 
 
Участь у інших заходах: 
1. Забезпечила організацію і проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та 
методичні перспективи», 15 листопада  20164 р.; 
2. Забезпечила організацію і проведення щорічної студентської наукової конференції 
“Legality in Ukraine”, квітень 2016 
 
3. 10.03.2016 р. - Відвідала лекцію: Luke A.Darybyn, Fullbright student: Trafficking Policy 
and Trends in Ukraine; 

4.  27.04 2016 р. – Відвідала і взяла участь у нараді з сертифікованих курсів 
екзаменаційного департаменту Кембриджського університету в Україні щодо підготовки 
до іспитів з англійської мови ( в Українсько-британському коледжі, вул. Дарвіна, 13). 
 


