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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 – 
– 3,77 др.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР: підготовлені і надруковані  наукові статті – 
2/ 1,1 друк.арк., тези наукових доповідей – 4/ 1 друк.арк., розділи навчально-практичного 
посібника – 1/ 1,67 друк.арк. авторських. 
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) Актуальні проблеми викладання іноземних мов у навчальних закладах : матеріали 
міжнародного науково-методичного семінару (Харків, 22 січня 2020 р.). Харків : 
ХНАДУ, 2020; 

2) III Всеукраїнська науково-практична iнтернет-конференція «Мовна освіта фахівця: 
сучасні виклики та тренди» (27 лютого 2020 р.) Харків: НЮУ, 2020 

3) ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Людина в мовному 
просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 12 
травня, 2020 р.) . Бердянськ:БДПУ, 2020.  

4) 25 Years of TESOL in Ukraine: Honoring the Past and Shaping the Future. 2020 National 
TESOL-Ukraine Convention. April 9-10, 2020 

 9. Видавнича діяльність: 7/3,77 др.арк. (наукові статті – 2/ 1,1 друк.арк., тези наукових 
доповідей – 4/ 1 друк.арк., розділи навчально-практичного посібника – 1/ 1,67 друк.арк. 
авторських 
9.2. Статті: 

 
1. Оптимізація підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах// The      
Scientific Heritage. Vol. 46 (2020). P.4. С.38-42 (РІНЦ) (0,5 друк.арк.) Угорщина 
2. Вплив цифрових технологій на формування інноваційних організаційних моделей 
вищої освіти// The scientific heritage. Vol. 51 (2020). -  С.22-26  (РІНЦ) (0,6 друк.арк.) 
Угорщина 

Тези : 
1) Про державну політику щодо розвитку англійської мови// Актуальні проблеми 

викладання іноземних мов у навчальних закладах : матеріали міжнародного науково-
методичного семінару (Харків, 22 січня 2020 р.). Харків : ХНАДУ, 2020. – С. 45-50. (0,25 
друк.арк) 

2)  Розвиток ідей неперервної педагогічної освіти у Великій Британії (друга половина 
хх ст.)// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 
міжнародною участю «Мовна освіта фахівця: сучасні виклики і тренди» (Харків, 27 
лютого, 2020 р.). Харків: НЮУ – С.96-99.  (0,25 друк.арк) 

3) Вплив сучасних викликів на організацію формування іншомовної компетенції 
студентів// ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Людина в мовному 
просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 12 травня, 
2020 р.) . Бердянськ:БДПУ, 2020. - С. 147-151 (0,3 друк.арк) 



4) Comments and commentaries: methodological potential of distinguishing terms. 25 Years 
of TESOL in Ukraine: Honoring the Past and Shaping the Future: Book of Convention Papers/ - 
Львів : ПП Марусич, 2020 April 9-10, 2020. (0, 2 друк.акр.) (у співавторстві з Нестеренко 
К.В.) 
Навчальні посібники: 
Підготовка до ЄВІ з англійської мови: Training and Practice// О.Ю.Кузнецова, 
Л.О.Голубнича, Т.П.Бесараб, С.В.Мясоєдова,  К.В.Нестеренко, Я.О.Павліщева, 
Н.О.Попова/ Навчально-практичний посібник – Харків: Право, 2020. -202 с. - 1,67 др.арк. 
авторських 
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