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1. Науково-практична  галузь:  методика  підготовки  майбутнього
вчителя англійської мови.

2. Терміни виконання: 2016 – дотепер.
3. Пілотування  спільного  проекту  Міністерства  освіти  України  та

Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління».
Досліджено:  організація  навчальної  діяльності  студентів  за
матеріалами  першого  року  навчання  за  методикою,  запропонованою
проектом. .

4. Дослідження апробовані: 
Конференції:

 Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
іншомовної освіти в епоху глобалізації», Чернігівський національний 
педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 28-29 жовтня 2016 р.

 ХIV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мовної 
освіти в епоху глобалізації», Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т.Г. Шевченка 6-7 жовтня 2017 р.

Науково-методичні семінари:

 Виступ  на  науково-методичному  семінарі  «Інтегровані  технології  в
набутті  фахових  компетентностей  студентами-філологами»  м.Київ,  КУБГ.
Тема доповіді: «Проект Шкільний вчитель нового покоління: перший досвід
пілотування».10 листопада 2016.

 Науково-практичний  семінар  для  вчителів  англійської  мови  “New
Generation School Teacher Project”,  Київський  університет  імені  Бориса
Грінченка, 24 квітня 2017 року .

 Круглий  стіл  для  вчителів  –  учасників  пілотування  проекту
«Організація  шкільної  практики  в  проекті  «Шкільний  вчитель  нового
покоління», Київська школа №214, 27 березня 2017.

5. Практичні результати 
Подано  до  друку  статтю  «New  Generation  School  Teacher  Project  at
KUBG: Students’ Perspective». 

6. Теоретичні результати:

http://if.kubg.edu.ua/informatsiya/anonsy-oholoshennia/anonsidetail/619-intehrovani-tekhnolohii-v-nabutti-fakhovykh-kompetentnostei-studentamy-filolohamy.html
http://if.kubg.edu.ua/informatsiya/anonsy-oholoshennia/anonsidetail/619-intehrovani-tekhnolohii-v-nabutti-fakhovykh-kompetentnostei-studentamy-filolohamy.html


Ведеться  пошук  адаптації  рекомендацій  Британської  Ради  стосовно
підготовки вчителя англійської мови до умов навчання на філологічних
спеціальностях.  Уточнюється  номенклатура  тем  та  послідовність  їх
вивчення, ведеться визначення оптимальних часових витрат на кожну
тему. Розробляється  методика  організації  безвідривної  педагогічної
практики  впродовж  трьох  років  роботи  за  експериментальною
методикою.

7. Перспективи  дослідження:  продовжувати  пілотування  проекту,
розробляти  матеріали  для  практичних  занять  та  шкільної  практики,
досліджувати ставлення студентів до вивчення предмета та якісні зміни
їх професійно-педагогічних компетентностей. 

1. Науково-практична галузь: літературознавство.
2. Терміни виконання: 2005 -  дотепер.
3. Запропонована і обгрунтована  концепція синкретизму художньої

образності  як іманентної властивості художньої літератури.
Досліджено:  явища  композиційного,  жанрового,  стильового,
міжродового синкретизму художньої образності у значному масиві
текстів  ХІХ  –  початку  ХХІ  ст.,  виявлені  особливості
функціонування синкретичних образів у науковому та читацькому
сприйнятті літературного тексту, 

4. Дослідження  апробовані:  виступи  на  міжнародних,  у  т.ч.
закордонних,  всеукраїнських  конференціях,  написання  та  друк
більше 70-статей, двох монографій.

5. Практичні результати: 
розділи  в  підручниках  з  української  літератури  (70-90  рр.  ХІХ  ст.,
початку ХХІ ст. – мають грифи МОН) для вищих навчальних закладів;
розробка  курсів  «Вступ  до  літературознавства»,  «Міфологія  і
фольклор»для студентів спеціальності «Українська мова і література».
6. Теоретичні результати:



З’ясовано,  що  концепція  синкретизму  художньої  образності  дає
можливість  аналізувати  будь-який  художній  або  non-fiction текст з
точки зору цілісності, єдності, але не злитості його компонентів.
7. Перспективи  дослідження:  дослідження  інтермедіальних  проявів

синкретизму, зокрема його психологічного аспекту.


