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1. Кузнецова Олена Юріївна 

2. Докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи - Питання 

розвитку іншомовної освіти, інноваційні форми й методи навчання, 

професійний розвиток ( 2 друк.арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи - 

Питання розвитку іншомовної освіти, інноваційні форми й методи навчання, 

професійний розвиток (3,88 друк.арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - розділ монографії (1), наукові 

статті (2), тези наукових доповідей та повідомлень (5). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – поглиблення вивчення теми 

науково-дослідницької роботи.  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення):  

- Міжнародний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми 

викладання іноземних мов у навчальних закладах» (22 січня 2021 р.). – Харків: 

ХНАДУ, 2021. 

- V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Іноземні мови 

у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» 

(25 лютого 2021 р.). – Харків: ХНЮУ імені Ярослава Мудрого, 2021. 

- Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика : V Міжнародна науково-практична 

конференція (м. Харків, 31 березня – 02 квітня 2021 р.). ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди, 2021.  

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових 

формувань і правоохоронних органів  держави: проблеми та перспективи», 22 

жовтня 2021 року, м. Одеса: Військова академія. 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-інтелектуальне 

виховання і навчання в XXI столітті», 21 жовтня 2021 року. Х.: ХНПУ імені Г. 

С. Сковороди, 2021. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів – 8/3,88 друк.арк. 

Монографії – розділ у колективній монографії: 

Research on Foreign Language Teaching and Learning Modernization in 

European Educational Context/ Contemporary Issues in Philology. Innovative 

Methods of Teaching Foreign Languages: monograph: in 2 vol. / edit. O. L. Ilienko 

; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Tesol-Ukraine. – 

Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2021. – In partnership with University of Texas at 

San Antonio, Texas, USA. Volume 2 – pp. 112-126. (обсяг 1,15 друк.арк.)   

Статті: 

- Підвищення кваліфікації вчителів: зарубіжний вимір// Кузнецова 

О.Ю., Штефан Л.А., Сімонок В.П./ Збірник наукових праць Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Теорія та 
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методика навчання та виховання». Харків, 2021. Вип. 50. – C. 98-114. 

(1, 2 друк.арк.) 

- Focus on Quality Assurance in European Higher Education// The scientific 

heritage. No. 75, Vol.3. (2021). P.25-28. (0, 52 друк.арк.) 

Тези: 

- Модель інтегрування змісту навчання предметного матеріалу з 

вивченням мов/  «Актуальні проблеми викладання іноземних мов у 

навчальних закладах»: матеріали міжнародного науково-методичного семінару 

(22 січня 2021 р.). – Харків: ХНАДУ, 2021.- С.74-80 – 0,3 друк.арк. 

- Виклики он-лайн навчання у вищій освіті /Матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Іноземні мови у 

вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» 

(25 лютого 2021 р.). – Харків: ХНЮУ імені Ярослава Мудрого, 2021. – С.262-

266.- 0,2 друк.арк. 

- Мета, завдання та функції театральної педагогіки як науки (у 

співавторстві з Штефан Л.А., Троцко А.В.)/ Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» 31 березня – 02 квітня 

2021 р. - м. Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2021. - Т.1.– С. 35-38. .- 0,2 

друк.арк. 

- Intercultural Communicative Skills Development in the Process of FLT in 

Higher Education/ Kuznetsova O., Shtefan L./ ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів 

держави: проблеми та перспективи», 22 жовтня 2021 року на базі Військової 

академії (м. Одеса). с. 386-387- 0,1 друк. арк. 

- Основні напрями діяльності шкільних соціально-педагогічних служб 

України (початок ХХ століття) (у співавторстві з Штефан Л.А. Боярська-

Хоменко А. В.)/Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті» , 21 

жовтня 2021 року, Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021.с. 380-385 - 0,21 друк. 

арк. 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних: 

Підвищення кваліфікації вчителів: зарубіжний вимір// Кузнецова О.Ю., 

Штефан Л.А., Сімонок В.П./ Збірник наукових праць Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Теорія та 

методика навчання та виховання». Харків, 2021. Вип. 50. – C. 98-114. (1, 2 

друк.арк.) Index Copernicus 

- Focus on Quality Assurance in European Higher Education// The scientific 

heritage. No. 75, Vol.3. (2021). P.25-28. (0, 52 друк.арк.) РІНЦ 

12. Опонування по докторській дисертації Черкашина С.В. на тему 

«Розвиток університетської освіти Німеччини (ХХ – початок ХХІ століття)» 

25.03.2021 р., ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

13. Підготовка відгуку на автореферат докторської дисертації: 

- Собченко Тетяни Миколаївни «Дидактична система змішаного навчання 

студентів філологічних спеціальностей у закладах вищої освіти» на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – 

теорія навчання, захищено 17 вересня 2021 р., спеціалізована вчена рада Д 
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44.053.03 Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

Член TESOL 
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