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Наука – це організовані знання, 
мудрість – це організоване життя. 

Іммануїл Кант 
 
 

Зернецька Алла Анатоліївна розпочала свою трудову діяльність на педагогічній 
ниві у 1975 р. в Богуславському Будинку піонерів керівником гуртка образотворчого 
мистецтва.  

З 1976 р. до 1981 р. навчалася на філологічному факультеті Київського 
державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині – Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) за спеціальністю “Російська мова і 
література та англійська мова”. Після закінчення університету з 1981 р. по 1993 р. 
працювала викладачем кафедри фонетики російської мови на факультеті для 
іноземних громадян у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов 
(нині – Київський національний лінгвістичний університет). У 1992 р. у Київському 
державному педагогічному інституті іноземних мов успішно захистила кандидатську 
дисертацію на тему “Принципы организации технологии формирования 
коммуникативной компетенции чтения при помощи ЭВМ (на материале русского 
языка как иностранного)” (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. М. Вятютнєв) і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук 
(спеціальність 13.00.02 – методика навчання іноземних мов (російська мова)).  

У період з 1995 по 1997 рр. працювала на посаді викладача, а згодом доцента 
кафедри слов'янського і загального мовознавства в Міжнародному університеті 
лінгвістики і права. Знання англійської мови знадобилися для Алли Анатоліївни, коли 
вона працювала за кордоном (1993–1994 рр.) та в туристичній галузі в Україні (1998–
2001 рр.).  
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У 2002 р. Алла Анатоліївна повертається до педагогічної діяльності і працює на 
посаді доцента кафедри фонетики і граматики слов'янських мов у Київському 
національному лінгвістичному університеті.  

З 2003 р. Зернецька А. А. працює у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова спершу на посаді доцента кафедри російської мови (2003–
2011 рр.), потім завідувача кафедри іноземних мов (нині – кафедра іноземних мов за 
професійним спрямуванням) (2012–2015 рр.). 

З червня 2015 р. Алла Анатоліївна очолює факультет іноземних мов, а після 
успішного захисту докторської дисертації “Функціональна система вербально-
комунікативної діяльності (компетентнісний аспект)” одночасно з роботою декана 
працює професором кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та 
перекладу. 

Основними напрямами наукової діяльності А. А. Зернецької є дослідження в 
рамках прикладної і корпусної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. У 
період з 2013–2014 рр. вона була керівником наукового прикладного дослідження 
“Концепція лінгвістичної компетенції як основа змісту підтриманого комп’ютером 
навчання іноземних мов у навчальних закладах різного рівня”, яке виконувалося за 
рахунок видатків Фонду державного бюджету.  

На основі власного потужного наукового доробку проф. А. А. Зернецька 
започатковує розробку нової наукової теми факультету іноземних мов НПУ імені 
М. П. Драгоманова “Корпусна лінгвістика: сучасні напрями і перспективи (розробка 
технологій нового покоління)”. За її ініціативи на факультеті у 2017 р. також 
розпочато виконання фундаментального наукового проекту за рахунок видатків Фонду 
державного бюджету України “Германо-романо-слов'янський корпус аутентичних 
текстів з лінгвоантропогенезу: розробка технологій нового покоління”.  

Професор А. А. Зернецька разом із викладацьким складом кафедри іноземних 
мов за професійним спрямуванням НПУ імені М. П. Драгоманова продовжує роботу 
над розробкою змісту стандарту В2 для англійської мови за професійним 
спрямуванням.  

Алла Анатоліївна Зернецька є автором понад 100 наукових праць (з яких 
3 монографії, 2 навчальні посібники тощо) з питань комунікативної компетенції як 
змісту навчання, вербальної комунікації, мовної особистості, корпусної лінгвістики, 
теорії і технології навчання іноземних мов, мультимедійних засобів навчання у 
процесі формування іншомовної компетенції, тестування навчальних досягнень, 
модульно-рейтингової системи в організації іншомовної освіти. Ії наукові доповіді 
звучали на багатьох (понад 40) міжнародних наукових конференціях як в Україні, так і 
за кордоном.  

Алла Анатоліївна була й сама організатором міжнародних науково-практичних 
конференцій з питань теорії і технології іншомовної освіти та оцінювання навчальних 
досягнень, а також співорганізатором всеукраїнських круглів столів з питань змісту 
іншомовної освіти в Україні (2011 р., 2012 р., 2016 р.). За результатами поведених 
конференцій вийшло 5 випусків “Наукового часопису НПУ імені М. П. Драгоманова. 
Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов” і “Наукового часопису НПУ імені 
М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи” (2011 р., 
2012 р., 2013 р.).  

Проф. А. А. Зернецька брала активну участь у заснуванні Всеукраїнської 
асоціації з мовного тестування та оцінювання (факультет іноземної філології 
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НПУ імені М. П. Драгоманова є співзасновником) і є регіональним членом 
Міжнародної асоціації з мовного тестування (International Language Testing Association, 
ILTA).  

За її наполегливості та зусиллями різних кафедр в НПУ імені М. П. Драгоманова 
було організовано й проведено другий тур “Всеукраїнського конкурсу наукових 
студентських робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням (гуманітарні 
науки)”. 

А. А. Зернецька креативно поєднує наукову й педагогічну діяльність. На базі 
наукових досягнень сучасності вона розробила нові Навчальні плани (2015 р.) для ОКР 
“бакалавр” і “магістр” для філологічних спеціальностей: 14 “Середня освіта” (мова і 
література) (24 спеціалізації) та 035 “Філологія” (мова і література) (25 спеціалізацій), 
включаючи навчальний план для нової спеціальності “Прикладна лінгвістика” 
(ОКР “бакалавр”).  

Алла Анатоліївна – викладач нового покоління, для якої педагогічний і 
викладацький пошук ніколи не вичерпується. Як декан факультету іноземних мов, 
вона запроваджує дистанційне навчання і тестування знань та вмінь вступників на 
іспитах до магістратури на базі системи управління навчанням Moodle. Її майстерність 
виявляється при викладанні різних дисциплін, які нею ж введено до нових навчальних 
планів. А наукові ідеї продовжують магістри, аспіранти та докторанти, науковим 
керівником і консультантом яких вона є.  

Ще один аспект науково-педагогічної діяльності проф. А. А. Зернецької – це 
організація і проведення для викладачів факультету міжкафедральних наукових 
семінарів з методики викладання іноземних мов та корпусної лінгвістики. 
Доповідачами на цих семінарах були провідні науковці факультету іноземної філології 
у сфері лінгвістики і методики викладання іноземних мов, а також фахівці з інших 
вищих навчальних закладів України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, 
Франції, Японії, Китаю, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, 
НАПН України.  

За ініціативи та активної участі проф. А. А. Зернецької був підписаний Договір 
про співробітництво з університетом Коблінц-Ландау (м. Майнц, Німеччина), де 
студенти й викладачі факультету іноземних мов підвищують кваліфікацію під час 
стажувань у рамках програми Erasmus +, яка діє з 2016 р., а у 2017 р. також були 
підписані Договори про студентську і викладацьку мобільність та наукове 
співробітництво з Шеньсіським педагогічним університетом (м. Тайюань, Китайська 
Народна Республіка), з університетом Сорбонна (м. Париж, Франція), з 
Міннесотським університетом (відділення в м. Крукстон, США). 

А. А. Зернецька організувала і керує роботою “Драгоманівськіх курсів іноземних 
мов” (для навчання 11 мов), що вже працюють “з метою надання освітніх послуг з 
навчання та вивчення іноземних мов (ІМ) особам (громадянам України, іноземцям та 
особам без громадянства) різного віку (від 14-ти і старші), яки зацікавлені у володінні 
ІМ з різною метою: навчальною, професійною, розвитку особистості, підготовки для 
проходження сертифікаційних іспитів (ЗНО, TOEFL / IELTS, DAF, DELF / DALF, 
CILS / CELI, DELE, ECA / MSA, JLPT, HSK, TÖMER та інші, а також для вступу до 
ВНЗ України іноземним громадянам)” [“Положення про організацію Драгоманівських 
курсів іноземних мов при факультеті іноземної філології НПУ імені 
М. П. Драгоманова”. – 2016. – с. 1]. 
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А. А. Зернецька бере активну участь у науково-організаційній діяльності. Вона є 
членом Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і 
психології НАПН України (секція за спеціалізаціями: 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою); є членом 
спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 в НПУ імені М. П. Драгоманова на здобуття 
наукових ступенів доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна 
та математична лінгвістика.  

Проф. А. А. Зернецька входить до складу редакційної ради “Наукового часопису 
НПУ імені М. П. Драгоманова” та редакційної колегії “Наукового часопису НПУ імені 
М. П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов”. 

Якщо схарактеризувати Аллу Анатоліївну як науковця й особистість, то серед 
основних її рис варто назвати цілеспрямованість і організованість, системність і 
послідовність, гуманність і водночас принциповість, високий професіоналізм і широку 
ерудицію, педагогічну відкритість і готовність ділитися своїми здобутками з колегами 
й учнями. Алла Анатоліївна створює атмосферу пошуку й творчості, керує факультетом 
на принципах високої моралі, колегіального прийняття рішень і демократії у вираженні 
думок тощо.  

А. А. Зернецька користується авторитетом і повагою серед колег та студентів 
університету. А в рейтингу на звання “Кращий освітянин 2016 року” за версією 
читачів тижневика “Освіта” А. А. Зернецьку було названо лауреатом відзнаки “Засвіти 
вогонь” [газета “Освіта” № 4, 11 січня 2017, с. 7]. 

Її організовані знання – це не стандартний підхід, нове і вагоме слово в науці й 
практиці, а організація життя – це мудрість справжнього педагога, що віддає свої 
знання і серце людям, запалює в людях вогонь знань і наснаги до звершень. Тож, 
побажаємо Аллі Анатоліївні здоров’я, натхнення і подальших успіхів на її життєвому і 
професійному шляху! 
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