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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до плану науково-дослідної роботи 

за темою «Інноваційні технології навчання мов та професійного перекладу 

у закладі вищої освіти спортивного профілю» на 2021 рік 

 

І. Загальна кількість викладачів та співробітників,  

які беруть участь у виконанні завдань плану НДР 

У виконанні плану науково-дослідної роботи за темою «Інноваційні 

технології навчання мовам та професійному перекладу у вищому спортивному 

навчальному закладі» в 2020 році будуть брати участь 20 науково-педагогічних 

працівників. 

Серед них: 

- докторів наук - 

- кандидатів наук 4 

- співробітників без ступеня 16 

- аспірантів і здобувачів - 

 

ІІ. Характеристика основних очікуваних результатів НДР 

В 2021 році найбільш важливими очікуваними результатами науково-

дослідної роботи є такі: 

1. Розробка теоретичних засад проведення дослідження із обраної теми: 

вивчення та аналіз науково-методичної та спеціальної літератури.  

2. Укладання плану здійснення дослідження.  

3. Науково-методичне обґрунтування дослідження.  

4. Визначення сутнісного змісту кожного етапу НДР з виконання запланованої 

теми дослідження.  

5. Вивчення можливостей електронних освітніх платформ для вивчення мов.  

6. Використання найбільш ефективних методичних засобів та прийомів 

навчання. 

  



III. Скорочені дані про впровадження результатів НДР 

У 2021 році впровадження результатів НДР плануються шляхом їх 

оприлюднення та опублікування: 

1. Написання статей, тез доповідей.  

2. Виступ з доповідями на міжнародних, всеукраїнських та університетських 

конференціях.  

3. Видання навчальних посібників. 

4. Розміщення навчально-методичних матеріалів на електронній платформі. 

 

IV. Кількість і назва тем докторських та кандидатських дисертацій, 

що плануються до захисту в 2021 році 

 

Немає. 



РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В 2021 РОЦІ 
 

Шифр, назва теми, 

заплановані етапи 

та завдання на рік 

Керівники теми, 

виконавці 

Термін виконання 
Очікуванні результати, 

форми їх подання Початок Закінчен

ня 

Реінтерпретація 

традиційної та 

сучасної спортивної 

термінології, 

методик викладання 

української мови за 

професійним 

спрямуванням 

 

Керівник – канд. 

філол. наук, доц. 

Лук’янець Т. Г.  

 

Виконавці:  

Назаренко Н.Г. –   

керівник групи 

Шепелюк В.Л., 

Ткаченко Т. І. 

01.2021 12.2021 Розробка рекомендацій для підвищення рівня 

мовної та комунікативної компетенцій майбутніх 

фахівців з фізичної культури і спорту.  

 

Написання статей, тез доповідей. 

Виступ з доповідями. 

Особливості фахової 

підготовки 

іноземних громадян 

в Україні із 

залученням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій  

 

Керівник – канд. 

філол. наук, доц. 

Лук’янець Т. Г. 

 

Виконавці:  

Бардіна Л.М. – 

керівник групи 

Вятчаніна С.В. 

Хоружева Л.Є. 

Шепелюк В.Л. 

Юнак В.Г. 

01.2021 12.2021 Розвиток у студентів навичок та умінь читання 

навчальної літератури з фаху, сприйняття та 

відтворення змісту прочитаного в усній формі та 

побудова власного аналогічного висловлювання, 

реферування та рецензування наукових текстів 

 

 

Написання статей, тез доповідей. 

Виступ з доповідями. 

Використання 

сучасних 

Керівник – канд. 

філол. наук, доц. 

01.2020 12.2020 Обґрунтування доцільності впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес – 



інформаційно-

комунікаційних 

технологій для 

викладання 

іноземних мов у ЗВО 

спортивного 

профілю 

 

 

Лук’янець Т. Г.  
 

Виконавці:  

Алексєєнко О. П. 

Грищук І.А. 

Доценко Л.З.  

Коробова І. О. 

Кулаєва З.А. 

Литвиненко С. Г.  

Марусяк В. В. 

Овчаренко Л. М. 

Шестопалова І. О. 

Шматюк А.І. 

викладання іноземних мов під час дистанційного 

навчання. Розвиток у студентів іншомовної 

мовленнєвої компетентності: аудіювання, говоріння, 

читання, письма, – на достатньому рівні для 

професійної діяльності та іншомовного спілкування 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту.  

 

 

Написання статей, тез доповідей.  

Виступ з доповідями на конференціях, семінарах. 
 

 

 



РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР 

Шифр теми 
Результат НДР Керівник теми 

Об’єкт 

впровадження 
Рівень 

впровадження 
Очікуваний ефект 

Реінтерпретація 

традиційної та 

сучасної спортивної 

термінології, 

методик викладання 

української мови за 

професійним 

спрямуванням 

 

Доповнення 

словників і глосаріїв з 

видів спорту 

термінами-

неологізмами, 

унормування 

спортивних 

номінацій 

 

канд. філол. наук, 

доц. Лук’янець Т. Г.  

НУФВСУ Науково-

методична 

комісія 

НУФВСУ 

Задоволення потреб 

мовленнєвої практики 

фахівців з фізичної 

культури і спорту 

Особливості фахової 

підготовки 

іноземних громадян 

в Україні із 

залученням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій  

 

Підготовка до друку 

навчальних 

посібників з 

української мови як 

іноземних здобувачів 

1 і 2 рівнів вищої 

освіти, а також для 

слухачів підготовчого 

відділення для 

іноземних громадян.  

канд. філол. наук, 

доц. Лук’янець Т. Г. 

НУФВСУ Науково-

методична 

комісія 

НУФВСУ 

Розвиток у студентів 

навичок та умінь 

читання навчальної 

літератури з фаху, 

сприйняття та 

відтворення змісту 

прочитаного в усній 

формі та побудова 

власного аналогічного 

висловлювання, 

реферування та 



Розробка посібника з 

української мови з 

анотування, 

реферування та 

рецензування для 

іноземних здобувачів  

2 рівня вищої освіти.  

рецензування наукових 

текстів 

Використання 

сучасних 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій для 

викладання 

іноземних мов у ЗВО 

спортивного 

профілю 

 

Підготовка до друку 

методичних 

рекомендацій з 

іноземної 

(англійської) мови за 

професійними 

спрямуванням з 

різних видів спорту. 

Написання статей, тез 

доповідей.  

Виступ з доповідями 

канд. філол. наук, 

доц. Лук’янець Т. Г. 

НУФВСУ Науково-

методична 

комісія 

НУФВСУ 

Розвиток у студентів 

іншомовної 

мовленнєвої 

компетентності: 

аудіювання, говоріння, 

читання, письма, – на 

достатньому рівні для 

професійної діяльності 

та іншомовного 

спілкування майбутніх 

фахівців з фізичної 

культури і спорту. 



 

План  

проведення науково-методичної конференції та семінару за участю 

професорсько-викладацького складу  

кафедри української та іноземних мов на 2021 рік 

 

Назва конференції: Науково-методичне підґрунтя удосконалення 

системи навчання мовам у закладі вищої освіти спортивного профілю 

 

№ 

п\п 
Доповідачі Тема доповіді 

1 Лук’янець Т.Г. 

 

Інноваційні технології освітнього процесу у 

ЗВО спортивного профілю: методи, форми, 

засоби викладання іноземної мови 

2 Алексєєнко О.П. 

 

Особливості формування лексичних навиків 

у студентів закладів вищої освіти 

спортивного профілю 

3 Доценко Л. З. 

 

Мета і завдання професійно орієнтованого 

навчання іноземної мови у ЗВО спортивного 

профілю 

4 Коробова І. О. 

 

Особливості викладання професійно 

орієнтованої іноземної мови у ЗВО 

спортивного профілю 

5 Шестопалова І. О. 

 

Дистанційна освіта: виклики сьогодення 

6 Кувшинова Н. М. 

 

Омонімічні відношення німецьких 

запозичень в лексичній системі російської 

мови 

7 Ліплянська О. В. 

 

Метод проектів як технологія вивчення 

іноземної мови іноземної мови у ЗВО 

спортивного профілю 

8 Овчаренко Л. М. 

 

Особливості перекладу термінології та 

текстів спортивної тематики 

 

Назва семінару: Інноватика в навчанні та викладанні мов у вищому 

навчальному закладі спортивного профілю 
 

№ 

п\п 
Доповідачі Тема доповіді 

1 Литвиненко С.Г. 

 

Особливості вивчення англійської футбольної 

лексики в середовищі неносіїв мови 

2 Марусяк В.В. 

 

Інструментарій для перевірки письмових 

робіт студентів 

3 Шматюк А.І. Використання мобільних технологій для 



 вдосконалення процесу вивчення іноземної 

мови 

4 Грищук І.А. 

 

Діалогічне мовлення – основний вид 

мовленнєвої діяльності при вивчення 

іноземної мови 

5 Кулаєва З.А. 

 

Дидактична система паралельного навчання у 

формі самостійної роботи студентів 

6 Шепелюк В.Л. 

 

Сприяння дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» іншим наукам у 

розвитку інтелектуального потенціалу 

студентів 

7 Назаренко Н.Г. 

 

Фразеологічні звороти як нерозривна 

складова спортивної термінології 

8 Вакулович Л. Л. 

 

Використання сучасних інформаційних 

технологій на заняттях з української мови за 

професійним спрямуванням 

9 Ткаченко Т. І. 

 

Особливості лексики української руханки 

 

 

Тема круглого столу: Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: 

сучасний стан та перспективи розвитку 

 

№ 

п\п 
Доповідачі Тема доповіді 

1 Вятчаніна С.В. 

 

Міжкультурна комунікація як складник 

адаптації іноземних студентів до навчання у 

ЗВО спортивного профілю 

2 Юнак В.Г. 

 

Особливості вивчення термінологічної 

лексики на практичних заняттях з української 

мови як іноземної для студентів ЗВО 

спортивного профілю 

3 Хоружева Л.Є. 

 

Формування термінологічної компетенції у 

іноземних слухачів підготовчого відділення 

4 Бардіна Л.М. 

 

Формування у іноземних аспірантів навичок 

реферування наукових текстів  

 

 

 

 

 

В. о. зав. кафедри української  

та іноземних мов, доцент      Т. Г. Лук’янець  

 



ПЛАН 

проведення студентських науково-методичних конференцій кафедрою 

української та іноземних мов 

2020/2021 н. р. 

1. Круглий стіл для здобувачів освітнього ступеня магістра «Переваги 

моєї професії»  

2. Cтудентська науково-практична конференція з англійської мови 

«Студент та олімпійський спорт» серед студентів галузі знань «Фізичне 

виховання, спорт і здоров'я людини» 

3. Загальноуніверситетська студентська науково-методична конференція 

«Лінгвістичні та країнознавчі аспекти вивчення української мови»  

 

 

 

 

В. о. зав. кафедри української та іноземних мов, 

доцент         Т. Г. Лук’янець  

 

 

 

 


