
Мова знає про людей набагато більше, ніж люди знають про себе…  

не ми розмовляємо мовою, а мова розмовляє нами 

Савелій Грінберг 

26 листопада 2020 року в рамках методичного тижня викладачів 

іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної літератури відбулася 

науково-практична конференція на тему: "РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ФАКТОР ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА".  

Метою конференції є залучення талановитої молоді до науково-

дослідницької роботи. У конференції взяли участь 9 студентів ІІ - ІV курсів, 

які презентували результати своїх наукових пошуків англійською, німецькою 

та російською мовами.  

Тематичними напрямками роботи були: проблеми та перспективи змішаного 

та дистанційного навчання у сучасних умовах, методи та прийоми роботи на 

уроках російської мови, нові тенденції в навчання англійської мови в НУШ, 

критичне мислення при вивчені іноземних мов.  

Конференція розпочалася виступом О.В. Прохорової, голови циклової 

комісії викладачів іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної 

літератури, яка привітала учасників конференції та наголосила на необхідності 

та важливості вивчення іноземних мов у сучасному світі, оскільки людина, яка 

володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, що володіє кращими 

здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з 



людьми. Стара приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти 

людина». Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже, 

кожна мова – це ключ, який відкриває двері до чогось свого, до чогось нового. 

Першою свій доробок «BLENDED LEARNING APPROACH IN THE 

CONTEMPORARY WORLD» презентувала студентка 121 групи Інеса 

Волотівська, яка працювала під керівництвом кандидата педагогічних наук 

Волотівської І.І. У своєму виступі студентка розкрила суть поняття «змішане 

навчання», перерахувала його переваги та основні моделі. 

Олександра Мамула, студентка 132 групи, розповіла про ключові 

характеристики критичного мислення та навела приклади вправ для його 

розвитку (науковий керівник О.В. Прохорова).  

Дистанційне навчання наразі є однією з найперспективніших форм 

навчання. Що є концепцією дистанційного навчання, які види роботи 

передбачає та які має переваги і недоліки? На ці актуальні питання у своїй 

статті «DISTANCE LEARNING» намагалася дала відповіді студентка 133 

групи Задорожня Ірина (науковий керівник Васильчук Н.В.)  



Студентка 133 групи Семенишина Анастасія у виступі на тем «Развитие 

речи на уроках русского языка в начальной школе» наголосила, що проблема 

розвитку мовленнєвої компетенції посідає провідне місце в сучасній 

педагогіці. Науковий керівник О.В. Корзун. 

Ярмоленко Лідія (студентка 133 групи) поділилася думками на тему 

«Система формирования речевой компетенции учащихся в процессе изучения 

русского языка» (науковий керівник О.В. Корзун). Студентка запропонувала 

увазі слухачів приклади ігрових вправ для формування іншомовної 

мовленнєвої компетенції школярів.  

Студентка 142 групи Сенчило Тетяна ділилася результатами 

дослідження з теми «NEW TENDENCIES IN TEACHING A FOREIGN 

(ENGLISH) LANGUAGE IN THE PRIMARY SCHOOL». У виступі було 

наголошено на важливості використання інтерактивних методів та технологій 

при вивченні іноземної мови в НУШ (науковий керівник І.Д. Микитенко). 



«TEACHING VALUES AND PRINCIPLES» – актуальна проблема, над 

дослідженням якої працювала Кузьменко Ярослава (131 група) під науковим 

керівництвом Шумінської Н.О. Студентка зазначила, що виховання цінностей 

є складним, однак важливим процесом у початковій школі. 

Про шляхи ефективного використання дидактичних ігор на уроках у 

своєму доробку «Игровые технологии как средство формирования речевой 

компетентности на уроках русского языка» поділилася студентка 131 групи 

Шугайло Єлизавета. Науковий керівник Корзун О.В. 

Результати дослідження про прийоми проведення словникової роботи на 

уроках російської мови в україномовних школах студентка Кравченко 

Вікторія (133 група) представила у роботі «Пополнение словарного запаса 

учеников как средство совершенствования коммуникативной компетенции». 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук Рудницька Л.В. 

Пам’ятаймо, що знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному 

світі, де спілкування різними мовами та обробка величезних обсягів 

інформації набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов 

традиційно великий, бо, перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо 

сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом. 

За результатами матеріалів конференції укладено збірник тез студентських 

робіт, як свідоцтво наукової активності майбутніх фахівців. Електронний 

варіант збірнику доступний на сайті коледжу. 

 

 


