
 
 
 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Громадська організація «Європейська освіта і наука в Україні» 

Саксонський Центр дидактики вищої школи 

У співпраці з  

Міністерством освіти і науки в Україні 

Тов. Мовний Центр Кембрідж Клуб 

Міжнародною Спільнотою SARGOI 

 

30 – 31 жовтня 2017 року у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 

відбулася Міжнародна науково-методична конференція «НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 

У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ». У роботі конференції взяли участь науковці з Федеративної Республіки Німеччина й 

України. Проведення цієї конференції стало можливим завдяки спільному проекту 

Саксонського центру дидактики вищої школи, кафедри іноземних мов факультету природничо-

географічної освіти та екології НПУ імені М.П.Драгоманова та  Громадській організації 

«Європейська освіта і наука в Україні». Цей спільний німецько-український проект підтримало 

Міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина як проект, спрямований 

на розбудову громадянського суспільства в Україні, поширення ідеї об'єднаної Європи в усіх 

галузях освіти і виховання. На майстеркласах німецькі й українські колеги поділились своїм 

великим досвідом викладання у вищій школі за умов використання новітніх дидактичних 

методів та прийомів, а також нових технологій навчання, коли викладач і студент працюють на 

засадах педагогіки партнерства, коли студент є активним учасником процесу формування 

компетентностей, необхідних для майбутнього вчителя.  

 

У межах конференції проводилась робота за наступними напрямками: 

1. Тенденції освітньої теорії та практики вищої школи. 

2. Психолого-педагогічні аспекти формування іншомовної компетентності студентів. 

3. Організаційні та методичні аспекти навчання: застосування інформаційних технологій, 

новітні дидактичні підходи та досвід їх упровадження. 

4. Розвиток професійних та особистісних навичок майбутніх викладачів. 

 

Роботу конференції відкрила проф. д-р філол. н. Світлана Іваненко – Голова Громадської 

організації «Європейська освіта і наука в Україні», проф. кафедри іноземних мов 

факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова 

 



 
 

 

 

Вітальне слово Катрін Франке керівник проекту  (Саксонський центр дидактики вищої 

школи) 



Протягом конференції учасники взяли участь у низці майстер класів: 

 «Навчатися у вузі поєднуючи самостійність і дидактичний супровід»  

Манді Штрамбовскі & Маріт Віссіеннон (Проект „StiL LaborUni“ (Стиль Університет-

лабораторія), Лейпцигський університет 

 

Місце професійно-технічної освіти в реформованій системі освіти України порівняно з 

дуальною системою Німеччини А.О. Стецюк, директор Козятинського міжрегіонального 

вищого професійного училища залізничного транспорту 

 



 Форум: Формування пропозицій підвищення кваліфікації з дидактики вищої школи  

Катрін Франке, Саксонський центр дидактики вищої школи 

 

 

 

 

 



 а також : 

Німецька мова для різних спеціальностей. Методи роботи з 

підручниками  

Тетяна Бойко (Видавництво Хубер (Hueber) 

 

Сучасне викладання іноземних мов: як зробити студента активним та 

автономним Анастасія Рибак, генеральний директор мережі 

SARGOI International Community 

 

Використання хмарних сервісів у дистанційних курсах  

Проф. к. п. н. В.М. Франчук декан факультету інформатики НПУ імені М.П. 

Драгоманова 

Планування занять  

Юлія Хеншлер & Лаура Каден (Саксонський центр дидактики вищої школи) 

 

Кероване відкриття як сучасний метод викладання  

О. С. Лисенко Мовний центр Кембрідж Клуб 

 

Конструювання тестових завдань та формування тестів у LMS MOODLE  

Проф., д. п. н. І. С. Войтович зав кафедри комп'ютерної інженерії та освітніх 

вимірювань 

 

Методико-дидактичний підхід до викладання німецької мови з 

застосуванням інформаційних технологій  

В. С. Ковтун, Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана 

Форум: Діалог між студентами і викладачами  

Аня Ланге, ДААД, Київ 

 

Платформа Moodle  

Юлія Хеншлер & Лаура Каден, Саксонський центр дидактики вищої школи) 

 

Проблемно орієнтоване навчання (ПОН- POL) / Проблемне навчання 

(ПН - PBL):  

Від практики до теорії і назад  

Крістіне Маґош, Інститут імені Гердера, Лейпцигський університет 

 

Групи експертів як засіб розвитку позафахових компетентностей  

Надіне Менцель, Інститут славістики, Лейпцигський університет 



 

Напрямок завтрашнього дня: дуальна система (на прикладі дуальної 

освіти у вищій школі Німеччини)  

Проф. д. філол. н. Світлана Іваненко, НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Учасниками обговорювалась низка питань протягом роботи. 

 
Учасники конференції під час роботи  

 

На заключному пленарному засіданні відбулась панельна дискусія у якій 

взяли участь 

проф. д. ф. н. Р. М. Вернидуб, проректор з навчально-методичної роботи, 

НПУ імені М.П. Драгоманова  

Олена Панич, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Тетяна Ковалюк, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Ґізела Ціммерманн, керівник ДААД-бюро м. Київ 

 



 
На думку учасників та гостей на конференції були обговорені дуже важливі та актуальні 

питання в світлі інноваційних досягнень дидактики вищої школи  

 

Учасники конференції разом з деканом факультету природничо-географічної освіти та 

екології професором Г.В.Турчиновою 



 

 

Учасники конференції та  викладачі кафедри іноземних мов факультету природничо-

географічної освіти та екології НПУ імені М.П.Драгоманова 

 

 

 



 


