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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 – 3,21 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:  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» 21 квітня 2017 

року. -  Київ: Національна академія прокуратури України; 

- TESOL-UKRAINE seminar “Innovative Methods in Teaching English in Higher 

Education, May,19,2017. – Kharkiv: O.M.Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv; 

- Міжвузівський методичний семінар «Викладання іноземних мов для 

специфічних категорій слухачів», 12 жовтня 2017 року, Київ: Національна 

академія прокуратури України. 

-   Перший Харківський міжнародний юридичний форум, 3-6 жовтня 23017 

р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

9. Видавнича діяльність: 7/3.21 др.арк.   

Статті: 

1.Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському 

освітньому просторі / Витоки педагогічної майстерності:  Зб. наукових праць. 

- Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленко, 

2016. Випуск 18 .С.170-176 (0, 6 др.арк.)  

2. Functional and motor fitness of 7-8 form pupils as factor of health 

improvement// Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(11). -  р.325-328. 

Режим доступу: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167512 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4004 ( у співавторстві : 

Ivashchenko Olga, Zukow Walery  (0,4 др арк.)  

3. Розвиток навчання іноземних мов  в університетській освіті у 

Великій Британії у другій половині ХХ ст. /Теорія та методика навчання та 

виховання : Зб.наук.пр.- Харків: ХНАДУ, 2017.– Вип. 41. – 77- 88. - (0,7 

др.арк.)  

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167512
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4004


4. Education content issues: theoretical and practical aspects // Проблеми 

законності: Зб.наук. пр. - Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. 

Вип.138. – C. 230-236 (0,53 др. арк.)  

Матеріали конференцій, семінарів: 

1. Цільові  настанови  іншомовної  освіти  у Європейському освітньому 

просторі //Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна 

підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» 21 

квітня 2017 року. -  Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. – 

С. 74-75. – 0,1 др.арк. 

2. Considering  Reflective  Teaching// III Forum for Young Researchers 

“Young Researchers in the Globalized World: Vistas and Challenges” / TESOL-

UKRAINE seminar “Innovative methods in teaching English in higher education/ 

Book of Papers, (May,19,2017), O.M.Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv. – P. 248-250. - 0,15 др.арк. 

Навчальні посібники: 

Legal Path: Навчально-практичний посібник/ уклад.: О.Ю.Кузнецова, 

Л.О.Голубнича, Т.П.Бесараб та ін.. – Харків: Право, 2017. – 188с. – 0,73 

др.арк. авторських. 

9.2. Публікації у збірках, що зареєстровані у науково метричних базах 

даних: 

1.Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському 

освітньому просторі / Витоки педагогічної майстерності:  Зб. наукових праць. 

- Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленко, 

2016. Випуск 18 .С.170-176 (0, 6 др.арк.) (Index Copernicus International) 

2. Functional and motor fitness of 7-8 form pupils as factor of health 

improvement// Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(11). -  р.325-328. 

Режим доступу: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167512 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4004 ( у співавторстві : 

Ivashchenko Olga, Zukow Walery  (0,4 др арк..) (ERIH PLUS; Russian Impact 

factor; Index Copernicus Journals Master List.; Arianta)  

3. Розвиток навчання іноземних мов  в університетській освіті у 

Великій Британії у другій половині ХХ ст. /Теорія та методика навчання та 

виховання : Зб.наук.пр.- Харків: ХНАДУ, 2017.– Вип. 41. – 77- 88. - (0,7 

др.арк.) (Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory OCLC 

WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE). 

4. Education content issues: theoretical and practical aspects // Проблеми 

законності: Зб.наук. пр.- Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. 

Вип.138. – C. 230-236 (0,53 др. арк.) (Index Copernicus International, 

«РІНЦ» (РФ)) 

12. Опонування на захисті дисертацій:  

На здобуття ступеня доктора наук: 

Відгук офіційного опонента про дисертацію Т.С.Єрмакової «Теорія і 

практика формування культури здоров’я  школярів у Польщі (друга половина 

ХХ – початок ХХІ століття) / 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки ; захист 28.03.2017, ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167512
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4004


13. Підготовка відгуків на автореферати дисертацій: 

Докторські: 

Буданова Ліана Георгіївна «Дидактичні засади моніторингу якості 

навчальних досягнень студентів за спеціальністю «Фармація» в 

університетах країн Східної Європи»/ 13.00.09 – теорія навчання; захист 

04.04.17 ,  ХНПУ імені Г.С. Сковороди         

Кандидатські: 

Климентьєва Ольга Сергіївна «Формування вмінь розв’язання 

конфліктів у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки» / 

13.00.04 − теорія і методика професійної освіти; захист 05.04.17, ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

 

Інші види роботи: 

 

Підготувала рецензію: 

На навчально-методичний посібник «Du bist, was du isst” Добринчук 

Ольги Олександрівни, Зданюк Тетяни Вікторівни , Камянець- Подільський, 

січень 2017 р. 

Здійснювала підготовку й консультування студентів: 

- до участі у щорічній Студентській науковій конференції “Promotion of 

Legality in Ukraine”, організатором якої виступає кафедра,  квітень 2017 р.; 

- до участі у студентському круглому столі до Європейського дня мов (26 

вересня 2017 р.) – Бісаренко А., Карасевич К. ( 01-17-01) 

             

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов № 3 (Протокол № 4 від 1 

грудня 2017 року) 

 

Виконавець:                                                                        Проф. Кузнецова О.Ю. 

 


