
З 22.11.2021  по  26.11.2021 року проходив  методичний  тиждень  циклової  

комісії  іноземних мов з методикою викладання та зарубіжної літератури. 

26.11.2021 року в рамках  тижня  відбулася  науково-практична  

конференція "Розвиток  мовленнєвої   компетенції  при  вивченні  іноземних  мов  

як складова професійного  зростання". Перед  початком  конференції  з вітальним  

словом  до  учасників  конференції  звернулася  голова циклової  комісії  

Прохорова Олена Василівна, яка  наголосила  на важливість  та  необхідність  

вивчення  іноземної  мови  в сучасному  світі. Саме над такою проблемою і  

працює  ЦК іноземних  мов "Забезпечення  якості  освіти  шляхом  підвищення  

професійної компетентності  викладачів  іноземних  мов  та  формування 

комунікативної  культури  майбутніх  учителів".   

Основною  метою  конференції є залучення студентів  до дослідницької  

діяльності, пошуку  рішень  із  актуальних  проблем  сучасної  педагогічної науки, 

обмін  думками   і педагогічним  досвідом. Результати досліджень на конференції  

презентували  9 доповідачів – студентів коледжу. Основним  змістом  робіт  були  

форми  та  методи  навчання  іноземній  мові  в коледжі та  сучасній  школі,  

проблеми  розвитку  мовленнєвої  компетенції  на  заняттях  іноземної  мови, 

використання  інтерактивних  методів  та  технологій  при  вивченні  іноземної  

мови  в НУШ.  



Задорожня  Ірина, студентка 143  групи,  підготувала дослідження на тему 

"Communicative Competence in  English  as   Foreign  Language",  керівник  

Васильчук Н.В.  Метою  роботи  є  важливість  розвитку  мовленнєвої  компетенції  

на  заняттях  іноземної  мови  засобами  ігрових  комп'ютерних  технологій. 

Студентка 141  групи  Шугайло Єлізавета з керівником Волотівською  І.І. 

презентували тему "English  as  the Window  to the World",  в якій  розкрила  

значення  англійської  мови  для  

сучасного  студента. 

Презентуючи тему 

"Humanisierung als 

Formierungsbasis  der 

kommunikativen  Kompetenz"  

Устимович  Марія, студентка  

133 групи, та  керівник  Прохорова О.В. наголосила на  важливості  питання  

гуманізації  освіти  у  процесі  формування  комунікативної  компетентності. 

Студентка  133 групи Мамич  Яна та керівник Рудницька Л.В.  презентувала  

виступ  з теми "Развитие  речевой  компетенции на уроках  русского  языка в  

украинской  начальной  школе", в  якому  визначили  особливості  підготовки  

україномовних  учнів  до  вивчення  російської  мови. 

Метою  статті  студенти  121  групи Оксани  Ніколайчук "Сленгові  

неологізми соціальної мережі  фейсбук" (керівник  Шумінська Н.О.) дослідили  

контент  соціальної   мережі  фейсбук. 

Студентка 121 групи  Бургела  Жасміна  (керівник  Шумінська Н.О.) 

розкрила  у  своєму виступі поняття  неологізмів, види  та  найчастіше  вживані  

способи  утворення  неологізмів  в  англійській  мові, що виникли  у  зв'язку  з  

пандемією.   

У виступі  "Навчальний  тренінг  на  уроках  іноземної  мови"                                 

Криворучко  Софія, студентка 121  група, керівник  Шумінська Н.О.,  поділилася  

результатами  дослідження  навчального  тренінгу, який  об'єднав  найпоширеніші  

інтерактивні  методи  навчання  та  інструменти  для  розвитку  мовленнєвої  

компетентності. 



Студентка  141 групи  Примак  Анастасія,  керівник   Микитенко І.Д., 

ділилася  результатами  

дослідження  у  статті 

"Online  Tools  For  Blendid  

and Distanced  Learning at  

the  English  Lessons  in  the  

Primary  School". У виступі 

було  наголошено  на  

тому,  що  модель  

змішаного  та  дистанційного  навчання  забезпечує  нові  форми  роботи та  зміна  

атмосфери  на  уроках  англійської  мови в початковій  школі. 

"The  Use of  the  Game  Tecnologies  in  the  Information of  Foreign  Language  

Competence  - актуальна  проблема, над  якою  працювала  студентка  143 групи  

Семенишина  Анастасія,  керівник  Васильчук Н.В. У  виступі  було  зазначено, 

що  використання  ігор  всіх  видів  допомагає  проводити  уроки,  поєднуючи  

раціональні  та  емоційні компоненти. 

За результатами роботи конференції було укладено збірник. Усі учасники 

отримали сертифікати.  


