
Міжнародна науково-практична конференція:  

«НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ» 

 

7 листопада 2020 року на кафедрі іноземних мов факультету природничо-

географічної освіти та екології відбулась міжнародна науково-практична 

конференція, яка проходила на платформі Zoom . 

Учасниками конференції стали науковці з різних закладів середньої та 

вищої освіти, зокрема: 

- НПУ імені М.П.Драгоманова 

- Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного 

- Національний технічний університет України «КПІ» 

-  Sir Gee Language Centre 

- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

- Київський національний лінгвістичний університет 

- Крымский инженерно-педагогический університет 

- Національний університет оборони України 

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

-  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 

-  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

-  Білоцерківський національний аграрний університет 

-  Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

-  Національний авіаційний університет. 

-  Донбаський державний педагогічний університет 

-  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 

-  Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина 

Також участь у конференції брали представники іноземних закладів 

освіти з Німеччини та Італії 

- Forst-Battaglia - Direktor des Österreichischen Kulturforums Kiew 

- Milutin Michael NICKL, Dr.phil. in Communication Sciences: Ludwig-

Maximilians-University of Munich in 1976: German Speech Science, Mass 

Communication, and Political Science 

- Анастасія Рибак – засновник і генеральний директор SARGOI International 

Community, Італія 

 



З вітальним словом до учасників конференції звернулися проректор з 

наукової роботи, професор, доктор фізико-математичних наук Торбін Г.М., 

декан факультету доцент, кандидат педагогічних наук Турчинова Г.В., 

президент ГО АЕДЕ, член спілки германістів України, професор Іваненко С.М. 

В межах конференції обговорювались питання за наступними напрямами: 

1. Тенденції освітньої теорії та практики. 

2. Психолого-педагогічні аспекти формування іншомовної 

компетентності. 

3. Застосування інформаційних технологій, новітні дидактичні підходи 

та досвід їх упровадження у навчальному процесі. 

4. Розвиток професійних навичок сучасного вчителя. 

5. Проблеми та перспективи реформування системи освіти в Україні. 

6. Сучасні тенденції філологічних досліджень. 

 

Під час конференції відбулися презентації доповідей та онлайн майстер 

класи згідно з темами, зазначеними в програмі конференції. Доповідачі 

поділися своїм досвідом та обговорили з учасниками актуальні питання, 

повʾязані з освітою та наукою стосовно вивчення іноземних мов  в цілому та в 

умовах короновірусної пандемії у формі дистанційного та онлайн навчання. 

З детальним описом змісту майстер класів можна ознайомитись в програмі 

конференції (надається нижче) 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Міжнародна науково-практична конференція: «НОВІ КОНЦЕПЦІЇ 

ВИКЛАДАННЯ У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ 

НАУКИ» проведена в Національному педагогічному університеті 

ім.М.П.Драгоманова на базі кафедри іноземних мов факультету природничо-

географічної освіти та екології від 07.11.2020 

Після обговорення заслуханих доповідей та проведених майстер класів  

учасники конференції прийняли наступний текст резолюції: 

1. Вважати організацію й проведення Міжнародна науково-практична 

конференція: «НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ» успішним. 

2. За результатами конференції врахувати пропозиції щодо викладання 

іноземних мов у вищих навчальних закладах України: 



а) рекомендувати прийняти пропозиції представлені на конференції щодо 

викладання іноземних мов в дистанційному та онлайн режимах в умовах 

короновірусної пандемії    

б) рекомендувати викладачам іноземних ВНЗ проходити онлайн курси, 

вебінари, майстеркласи щодо нових особливостей викладання іноземних мов з 

метою підняття кваліфікації; 

в) запропонувати науково-методичній радам ВНЗ України провести серію 

онлайн обговорень з метою вдосконалення навчально-методичного процесу з 

іноземних мов з урахуванням особливостей дистанційного та онлайн навчання. 

 


