
Види і результати професійної діяльності 

старшого викладача Супрун Олени Миколаївни 

за 2018-2020 н.р. (працює у ТДАТУ із вересня 2018 р.) 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України (загальна кількість – п’ять публікацій): 

1) Супрун О.М. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні іноземної 

мови студентам немовних спеціальностей. Науковий вісник Мелітопольського державного 

педагогічного університету. Серія : Педагогіка. 2019. (фахове, друковане, електронне)  

DOI: https://doi.org/10.33842/22195203/2019/22/162/169 

2) Зайцева Н.В., Супрун О.М. Творчий конкурс як засіб реалізації творчого потенціалу 

студентів нелінгвістичних спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та 

ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. C. 9-13. (фахове, друковане, електронне)  

DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.67-2.2 

3) Зайцева Н.В., Супрун О.М. Підготовка студентів нелінгвістичних спеціальностей до 

ЄВІ з англійської мови. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 22., т.1. С.45-55. (фахове, 

друковане, електронне)  

DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-1.10 

4) Супрун О.М., Зайцева Н.В. Навчання співробітництва при викладанні іноземної мови за 

професійним спрямуванням студентам економічних спеціальностей. Науковий вісник 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

2020. Вип.1 (130). С.129-136. (фахове, друковане, електронне)  

DOI https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-1-17 

5) Зайцева Н. В., Симоненко С. В., Супрун О. М.  Розвиток цифрової грамотності 

здобувачів вищої інженерної освіти при викладанні іноземної мови. Науковий часопис 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. №74. С.40-45. (фахове, друковане, електронне)  

DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.09 

 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість – 3 

найменування) 

1) Супрун О.М. Іноземна мова (англійська): методичні вказівки до лабораторних занять 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на 

основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання (3 курс). ). Мелітополь: 

ФОП Силаєва О.В., 2019. 44 с. 

2) Супрун О.М. Іноземна мова (англійська): методичні вказівки з організації самостійної 

роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання (2 

курс). ). Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2019. 30 с. 

3) Супрун О.М. Іноземна мова (англійська): методичні вказівки з організації самостійної 

роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання (3 

курс). Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2019. 32 с. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«Глобалізаційний вимір сучасного суспільства: виклики та шляхи їх подолання» 

https://doi.org/10.33842/22195203/2019/22/162/169
https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.67-2.2
https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-1.10
https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-1-17
https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.09


 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики (загальна кількість – три публікації): 

1) Супрун О.М., Зайцева Н.В. Розвиток soft skills у контексті навчання іноземної мови. 

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-

практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень 

стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій, 2019. 156с. С. 52-58 (0,41 

д.а.) 

2) Зайцева Н.В., Супрун О.М. Дистанційне навчання як невід’ємний компонент освітніх 

процесів в Україні. Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика : 

матеріали міжнародної наукової конференції (Т.3), 6 грудня, 2019 рік. Запоріжжя, 

Україна: МЦНД. С. 98-103. (0,4 д.а.) 

3) Супрун О.М. Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції студентів 

немовних спеціальностей. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в 

сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. 

Хмельницького. 436 с. 2018. С. 429–434. 

 

Пункт 16. Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю. 

Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), 

Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної. 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

ТОВ «Агро-Сервіс», договір від 04.09.2018 


