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Форма 2 

Індивідуальний звіт викладача про науково-дослідну роботу за 2022 р. 
 

  Факультет                природничий  

  Кафедра                     іноземних мов 

 

ПІБ викладача 
Запара   Валентина  Миколаївна 

Посада, штатний чи сумісник 
викладач, штатний 

Науковий ступінь, рік захисту 

дисертації 

 

Індекс Хірша за наукометричною 

базою Google Scholar * 

(електронна адреса облікового запису)  

  Обліковий запис в наукометричній базі даних  Google Scholar:                                                                                              

H = 2,    https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CPRSnqkAAAAJ  

 

Вчене звання, рік присвоєння 
 

Навантаження на навчальний рік 
 

422 години 

Підвищення кваліфікації (останнє)  

Вересень-жовтень 2018 р.-— Міністерство освіти і науки України, НПУ  імені М.П. Драгоманова, 

факультет інформатики-  навчальна програма курсу« Впровадження систем LMS (Learning Management 

System)  Moodle технологій  у  навчальний  процес»  (теоретичне  та  практичне  освоєння  програмних  

засобів  навчання) . 

 

Тема науково-дослідної роботи 

Науковий напрям: 

"Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів " 

Проблема: "Формування професійно-комунікативної компетентності студентів немовних 

спеціальностей" 

Тема:"Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах 

університету" 

 

Публікації за рік ( у відповідності до 

додатків 1.1., 1.2, 1.3 ), повний перелік 

1) Тези доповіді  -  Панов С. Ф., Запара В. М. 

«ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CPRSnqkAAAAJ
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за формою вказаних додатків – на 

окремих аркушах 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

ЗАВДАНЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»: матеріали Міжнародної 

науково-практичної онлайн-конференції 2-3 грудня 2022 року 

DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-MKfpgoe-2022.27  

 

5 грудня 2022 року  здано до друку статтю до збірника наукових праць 

«SCIENTIA ET SOCIETUS» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації КВ № 25094-15034Р від 14.01.2022 р.)  

2) Serhii Panov, Valentyna Zapara «ON SPECIAL APPROACHES TO TEACHING A SECOND FOREIGN 

LANGUAGE FOR TRANSLATORS OF TECHNICAL INFORMATION 

(GERMAN BASED ON ENGLISH)» 

  

Участь у конференціях ( у 

відповідності до додатку 2) 

 

Наукова участь у конференціях: 

1) Університетська онлайн конференція «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип 

університету» ,  НПУ ім. Драгоманова, 18.05 -19.05.2022 .  Доповідь  «Формування іншомовної 

соціокультурної компетентності студентів природничих спеціальностей у курсі англійської мови для 

спеіальних цілей» (виступ на секційному засіданні) 

2) НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ В 

КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БАГАТОМОВНОМУ СВІТІ. 

Digitales Lernen und Lehren im Kontext der wissenschaftlichen 

Redlichkeit in der Mehrsprachigkeit : матеріали Міжнародної 

науково-практичної онлайн-конференції 2-3 грудня 2022 року / укл. 

С. М. Іваненко, К. Компе, О. О. Холоденко, О. О. Яременко-Гасюк. 

– Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. – 172 с. 

 

Участь у виставках  ( у відповідності 

до додатку 2.1) 

Організовано виставок: 

 

 

Взято участь: 

 

 

Участь у підготовці кадрів вищої 

кваліфікації 

Кількість: аспірантів 

                 докторантів 

Опонування: кандидатських 

                       докторських 

https://doi.org/10.31392/NPU-MKfpgoe-2022.27
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Експертиза: кандидатських 

                     докторських 

рецензування дисертацій: кандидатських 

                                             докторських 

Керівництво підвищення кваліфікації:  

 

Подано заявок та отримано охоронних 

документів (копії свідоцтв) 

 

Участь у розвитку  науково-технічної 

творчості студентів (за додатком 4) 

1) Пінчук Олег Олександрович , 12 БІ, Щорічна звітно-наукова конференція студентів та аспірантів 

«Освіта і наука – 2022» 12 травня 2022 р. 

2)  Самкова Анастасія Миколаївна , 12 БІ, Щорічна звітно-наукова конференція студентів та аспірантів 

«Освіта і наука – 2022» 12 травня 2022 р. 

 3)  Сергійко Дар’я Миколаївна , 1МСО, Щорічна звітно-наукова конференція студентів та аспірантів 

«Освіта і наука – 2022» 12 травня 2022 р. 
 

 

 

Конкретні результати науково-дослідної діяльності (на окремому аркуші) 
 

Виконавець:  ___________                                        ________________                                           Запара  В. М.    
                             дата                                                                              підпис                                                                                  ПІБ 

 

 

 

 

Ухвала кафедри про виконання НДР за 2022 рік ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Протокол № _4__ від «_24__» ______11_______ 2022___ р. 
 
 

Завідувач кафедри _____________________________                                        к.п.н., доц. Яременко-Гасюк О. О. 

Пропозиції ______________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 


