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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 друк.арк. 
4. Тема фактично виконаної науково-дослідної роботи: «Питання розвитку 
іншомовної освіти, компаративні дослідження розвитку освіти», обсяг виконаної роботи – 
– 4,01 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР: підготовлені і надруковані  колективна 
монографія, 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 з міжнародною участю «Мовна 
освіта фахівця: сучасні виклики та тренди», 17 січня 2018 р., НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, м.Харків 

- Міжвузівська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Викладання європейських мов та євроінтеграція», 7 грудня 2017 р., Національна академія 
Національної гвардії України, м. Харків. 

- ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 25-28 вересня 2018 р., НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого, м.Харків. 

- онлайн вебінар “A Day with Words: Developing Vocabulary with Focus and Wider 
World”, 21 December 2017, DINTERNAL Education 
9. Видавнича діяльність: 4/4,01 друк.арк. 
Монографії:  
Проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: теорія, методологія, практика: 
монографія// В.П.Сімонок, О.Ю.Кузнецова, Л.О.Голубнича, К.В.Нестеренко, 
О.О.Ходаковська, Г.А.Сергєєва, О.І.Зелінська, О.Ю.Мошинська. – Х.: ФОП Бровін О.В., 
2018. – С.52- 90. (1,84 друк.арк. авторських) 
Статті: 

Технологічна модернізація у вищій освіті//Теорія та методика навчання та 
виховання : Зб.наук.пр.- Харків: ХНПУ Імені Г.С.Сковороди, 2017.– Вип. 43. – С.   185-
195. (Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory OCLC WorldCat, Open Academic 
Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE) (0,55 друк.арк.) 
Тези : 

- Іншомовна освіта: глобалізаційний вплив// Всеукраїнська науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди», 17 січня 2018 
р., Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2018. – С. 50-52. (0,1 друк.арк.) 

- Політика Ради Європи та Європейського Союзу щодо навчання і вивчення іноземних мов: 
Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Викладання європейських мов та євроінтеграція», – Х. : Національна академія 
Національної гвардії України, 2017. – С.40-42. (0,1 друк.арк.) 
Навчальні посібники: 

Навчально-практичний посібник «Competence in English»: типові тестові вправи/ 
Уклад.: О.Ю. Кузнецова, Л. О. Голубнича, Т.П.Бесараб, С.В.Мясоєдова, К. В. Нестеренко, 
Я.О.Павліщева, Н.О.Попова. – Харків: Право, 2018. – 172 С. (1, 42 друк. арк.авторських) 
9.2. Публікації у збірках, що зареєстровані у науково метричних базах даних: 



Технологічна модернізація у вищій освіті//Теорія та методика навчання та 
виховання : Зб.наук.пр.- Харків: ХНПУ Імені Г.С.Сковороди, 2017.– Вип. 43. – С.   185-
195. (Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory OCLC WorldCat, Open 
Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE) (0,55 друк.арк.) 
13. Підготовка відгуків на автореферати дисертацій: 
Відгук на автореферати дисертацій: 
докторські:  
Осової Ольги Олексіївни  
«Теоретико-методичні засади реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов 
у вищих педагогічних навчальних закладах», спеціальність 13.00.09 – теорія навчання, 
ХНПУ імені Г.С.Сковороди (захист 18 квітня 2018 р.). 
 

Інші види роботи: 
Взяла участь у підготовці й оновленні навчально-методичних матеріалів: 

1. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» / Кузнецова О.Ю., 
Голубнича Л. О., Нестеренко К. В./    Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова»: 
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
перший (бакалаврський) , 41 с.   

2. Силлабус навчальної дисципліни «Іноземна мова» / Кузнецова О.Ю., 
Голубнича Л. О., Нестеренко К. В./ Силлабус навчальної дисципліни «Іноземна мова»: 
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 “Право», перший (бакалаврський)  освітньо-
кваліфікаційний рівень, 24 с. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни  «Іноземна мова »   / Кузнецова 
О.Ю., Голубнича Л. О., Нестеренко К. В./Робоча програма навчальної дисципліни  
«Іноземна мова »   для студентів галузі знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень перший (бакалаврський), 13 с.  

Підготувала рецензію на: 
Навчальний посібник з англійської мови “English for Welding Engineers” для 

студентів бакалаврів технічного ЗВО спеціальності «Матеріалознавство» авторів 
А.В.Гріччіної, О.О.Чевичелової (ХНАДУ); червень 2018 р. 

Здійснювала підготовку й консультування студентів: 
- до участі у щорічній Студентській науковій конференції “Promotion of Legality in Ukraine”, 

організатором якої виступає кафедра,  квітень 2018 р.; 
- до участі у студентському круглому столі до Європейського дня мов (28 вересня 2018 р.) – 

Тищенко А. ( 01-18-04) 
             

 
 
Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов № 3 (Протокол № 4 від 5 
грудня  2018 року) 

 

Виконавець:                                                                         проф. Кузнецова О.Ю. 

 


