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КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 

к.п.н., доцент кафедри практики англійської мови 

 

Коваленко Світлана Миколаївна 1994-1999 рр. навчання у Сумському 

державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Спеціальність 

«Англійська та німецька мови», кваліфікація «Вчитель англійської та 

німецької мови та зарубіжної літератури». 2001-2004 Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С. Макаренка, аспірантура, спеціальність 

13.00.01 Педагогіка та історія педагогіки. 2005 рік  захист дисертації з теми 

«Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ століття)». 

2008 рік присвоєно звання доцента кафедри практики англійської мови 

 

Список публікацій 

за період 2014-2019 н.р. 

 

Публікація навчальних посібників:  

1) Коваленко С.М., Чикалова М.М. Enjoy listening English dialogues. 

Вдосконалюємо уміння аудіювання у діалогічному мовленні (на матеріалі 

англійської мови): Навчальний посібник для студентів 1-го курсу 

спеціальностей «Англійська мова та друга іноземна мова» денної та заочної 

форм навчання вищих навчальних закладів. – Суми, 2019. – 123 с. 

 

2) Коваленко С.М., Ігнатенко О.В. Enjoy listening English. Вдосконалюємо 

уміння аудіювання (на матеріалі англійської мови): Навчальний посібник для 

студентів 1-2 курсу спеціальностей «Англійська мова та друга іноземна мова» 

денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів. – Суми: 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 132 с. (7,44 умовних друкованих 

аркушів). Тираж 100 примірників. (Друкується згідно з рішенням вченої ради 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Протокол № 3 від 27.10.2014) 

Написання та публікація методичних вказівок з практики усного та 

писемного мовлення:  

Коваленко С.М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

аудіювання: для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання 

факультетів іноземних мов педагогічних університетів. – Суми: ФОП Цьома 

С.П., 2017. – 52 с.  

Написання та публікація у наукової статті у міжнародному науковому 

виданні:  

1) Коваленко С.Н. Применение рыночных принципов к системе 

образования взрослых: британский опыт / С.М. Коваленко // Материалы 

международной научно-практической онлайн конференции «Модернизация 

содержания образования в условиях индустриально-инновационного развития 

ТИПО» / ред. Л.Т.Искакова, Ш.Н.Ергешбаева – Шымкент, 2017. – С. 24-27.  
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2) Коваленко С.Н. Особенности кредитно-трансферной системы 

оценивания в практике британской высшей школы / С.М. Коваленко // П 

Материалы международной научно-практической конференции 

педагогических работников «Новые способы организации интеграции 

учебных дисциплин в процессе образования: проблемы и пути их решения». – 

Шымкент: ФАО НЦПК «Ҿрлеу» ИПКПР ЮКО, 2017 – С. 9-12.  

3) Коваленко С.Н. Современная модель управления образованием 

взрослых в Англии / С.М. Коваленко //  Халқ таълими (Народное образование): 

научно-методический журнал Министерства народного образования 

республики Узбекистан: Ташкент. – № 4. – 2016. – С. 134-139. 

4) Коваленко С.М. Кейс-метод в современной системе профессиональной 

подготовки будущих учителей (на примере Великобритании) / С.М. Коваленко 

// Толеген Тажибаев и современная педагогическая наука: материалы 

республиканской научно-практической конференции с международным 

участием / ред.  Мынбаева А.К., Қасен Г.А., Әрінова Б.А. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2015. – С. 214-219 (0,25 умовн друк арк) Повний обсяг - 375 с. 

(15,62 умовн друк арк) Тираж – 300 прим. 

Написання та публікація у фахових виданнях наукових статей: 

1) Коваленко С.М. Андрагогічні принципи у поглядах британських 

теоретиків освіти (ретроспективний аналіз) / С.М. Коваленко // Вісник 

Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - № 2, 2017. – С. 53-60. 

Входить до науково метричної бази Index Copernicus.  

2) Коваленко С.М. Концепт «освіта дорослих» у педагогічних поглядах 

Пітера Джарвіса / С.М. Коваленко // Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. 

Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 

9-16. 

3) Коваленко С. М., Чикалова М. М. Роль коледжів у реалізації концепції 

освіти дорослих (британський досвід) / С.М. Коваленко, М.М. Чикалова // 

Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. – Випуск 37. – Херсон, 

2018. – С. 157-163. 

4) Коваленко С.М. Чикалова М.М. Структура та сутність ступеневої 

підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі навчальних закладів 

Туреччини) / М.М. Чикалова, С.М. Коваленко // Вісник КрНУ імені Михайла 

Остроградського. – Випуск 2/2018 (109). Частина 2. – С. 75-86. 

5) Чикалова М. М., Коваленко С.М.  Впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у процес підготовки фахівців сфери туристичного 

бізнесу [Електронний ресурс] / М. М. Чикалова, С. М. Коваленко // «Народна 

освіта»: електронне фахове (педагогічне) видання. – К., 2019. – Вип. № 2 (38). 

– Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua (фахове видання). 

6) Коваленко С. М., Чикалова М. М. До проблеми оцінки якості освіти 

дорослих (з британського досвіду) / С.М. Коваленко, М.М. Чикалова // Вісник 

Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - № 1, 2019. – С. 53-60  

Входить до науково метричної бази Index Copernicus.  

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?fbclid=IwAR0yI8N3BQic903XCQPYC5DCaK21dirqUXEwDRLJgmjCr_ovS0a61OBoqSo
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7) Коваленко С.М., Клочко Л.І. Особливості сучасних реформ у галузі 

регулювання освіти дорослих в Англії / С.М. Коваленко, Л.І. Клочко // 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / ред. Сбруєва А.А. 

– Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – №6 (50). – 2015. – С. 404-414 (0,5 

умов. друк. арк.)  Повний обсяг – 488 с. (20,87 умов. друк. арк.) 

 

Написання та публікація у нефахових виданнях наукових статей: 

1) Коваленко С.М. Реалізація концепції неформальної освіти дорослих: 

британський досвід / С.М. Коваленко // Культура і традиції в сучасному світі: 

збірник наукових праць / за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К.М., Вертеля А.В. та 

ін. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 162-165. 

2) Коваленко С.М. Формування професійної компетентності андрагогів у 

системі підготовки педагогічних кадрів Великої Британії / С.М. Коваленко // 

Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових праць І 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 травня 2017 р., 

Суми) – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://sites.google.com/view/professional-education-kaf/діяльність-

кафедри/всеукраїнська-конференція.  

3) Коваленко С.М. До питання про ефективні механізми фінансування 

продовженої освіти дорослих (британська практика) / С.М. Коваленко // 

Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції, 7 грудня 2017 року. – Суми: 

видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2017. – С. 152-155.  

4) Коваленко С.М., Осьмук Н.Г. Генеза університетської освіти дорослих у 

Великій Британії / С.М. Коваленко, Н.Г. Осьмук // Молодь в сучасній 

психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія.  Матеріали ІХ 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

фахівців у галузі психології 12 квітня 2018 року. – Суми, 2018. - С. 96-99. 

5) Коваленко С.М.  Роль університетів Оксфорду та Кембриджа у розвитку 

освіти дорослих (ретроспективний огляд) / С.М. Коваленко // Освітні 

інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції, 6 грудня 2018 року. – Суми: видавничо-

виробниче підприємство «Мрія», 2018. – С. 152-155.  

 

Тези доповіді:  

Міжнародні конференції: 

1) Коваленко С.М. До проблеми функціональної неграмотності дорослого 

населення: шляхи подолання з досвіду Великої Британії / С.М. Коваленко // 

Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року: у 3 ч. – Ч. 

3. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. – С. 152-155. 

(0,16 умовних друк. аркуші) Тираж – 300 примірників. Повний обсяг – 252 с. 

(13,7 умовних друк. аркуші) 

https://sites.google.com/view/professional-education-kaf/діяльність-кафедри/всеукраїнська-конференція
https://sites.google.com/view/professional-education-kaf/діяльність-кафедри/всеукраїнська-конференція
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2) Коваленко С.М. ІКТ-орієнтований вектор розвитку освіти дорослих у 

державній політиці сучасної Англії / С.М. Коваленко //  Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 квітня 2018 р.) 

Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика. – 

Харків, 2018. – с. 15-16. 

3) Фазилова С., Коваленко С.М. Приоритетные векторы британской 

образовательной политики / С. Фазилова, С.М. Коваленко //  Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих 

учених (Суми, 25-26 квітня 2019 р.). – Суми, 2019. – с. 73-75. 

4) Коваленко С.М. Моделі підготовки майбутніх вчителів у британській 

системі освіти / С.М. Коваленко //  Сучасні тенденції у викладанні іноземних 

мов у світі: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

(29 листопада 2018 р.) . –  Суми, 2018. – С. 58-60. 

5) Коваленко С.М. Андрагогічні принципи навчання у поглядах Б. Йекслі / 

С.М. Коваленко // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, 

перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, 16 жовтня 2014 р., м. Умань. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014 

р. – С. 127-130. (0,16 умовних друкованих аркуші) Тираж – 300 примірників. 

Повний обсяг - 287 с. (11,95 умовних друкованих аркуші) 

6) Kovalenko S. Using information and communication technology in adult 

education: the peculiarities of the Вritish model / S. Kovalenko // Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, 3 грудня 2014 року: у 4 ч. – Ч. 3. – Суми: видавничо-

виробниче підприємство «Мрія», 2014. – С.  152-155. (0,16 умовних друк. 

аркуші) Тираж – 300 примірників. Повний обсяг – 252 с. (13,7 умовних друк. 

аркуші) 

7) Коваленко С.М. Ґенеза явища освіти дорослих в Англії: 

ретроспективний огляд / С.М. Коваленко // Сучасна іншомовна освіта в 

Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 2 листопада 2015 р., м. Умань. – Умань: 

ФОП Жовтий О.О., 2015 р. – С. 116-119. (0,16 умов друк арк) Тираж – 300 

примірників. Повний обсяг – 306 с. (13,0 ум друк арк) 

 

8) Коваленко С.М. Роль університетів у розвитку освіти дорослих в Англії: 

історичний огляд / С.М. Коваленко // Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 

2015 року: у 3 ч. – Ч. 3. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 

2015. – С.  152-155. (0,16 умовних друк. аркуші) Тираж – 300 примірників. 

Повний обсяг – 252 с. (13,7 умовних друк. аркуші) 

 

 


