
28 листопада 2019 року цикловою комісією іноземних мов кафедри 

природничих та соціально-гуманітарних дисциплін  Житомирського 

медичного інституту була проведена V Міжвузівська студентська науково-

практична конференція на тему «Професійні мовні компетенції сучасного 

фахівця». 

 У конференції взяли участь 25 студентів II-IV курсів із навчальних 

закладів Житомирської області, зокрема студенти Житомирського медичного 

інституту, Коростишівського педагогічного коледжу, Житомирського 

державного технічного університету, Бердичівського медичного коледжу, 

Новоград-Волинського медичного коледжу та Житомирського 

кооперативного коледжу бізнесу та права. 

Тематичними напрямками роботи були: здоровʼя та його проблеми,  

актуальні питання медицини, досягнення та 

дослідження медицини, педагогічні та етичні 

проблеми людства. 

Пленарне засідання відкрив В. З. Свиридюк, 

доктор медичних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи ВКНЗ «Житомирський медичний 

інститут» ЖОР. Василь Зіновійович привітав 

учасників конференції; наголосив на необхідності 

посиленого вивчення іноземних мов у зв’язку з 

інтеграцією вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього 

простору, що потребує володіння іноземними мовами на якісно новому рівні з 

урахуванням вимог сучасного глобалізованого та інформаційно-

технологічного суспільства; повідомив мету конференції, яка передбачала 

формувати у студентів уявлення щодо особливостей ведення здорового 

способу життя, розширити кругозір про останні досягнення у медицині та 

педагогіці, про актуальні дослідження у світі, а також сформувати 

міжкультурні компетентності майбутніх медиків, педагогів та правознавців у 

контексті європейських інтеграційних процесів. 



Після виступу проректора В. З. Свиридюка 

слово було надано голові циклової комісії, викладачу-

методисту Н. О. Сердегі, яка привітала всіх учасників 

конференції та наголосила на перспективах, що 

відкриваються перед випускниками навчальних 

закладів  України, які володіють іноземними мовами. 

Ведучим конференції був О. В. Антонов, 

кандидат філологічних наук, викладач  кафедри 

природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, який оголошував 

учасників конференції, назви їх доповідей, задавав питання, ініціював 

інтерактивну бесіду після кожного виступу. 

Також учасників конференції вітала  Л. Ф. Могельницька, кандидат 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Житомирського 

державного технологічного 

університету.  

  Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я. Франка представляли 

О. Нідзолік (142 група), М. Вовчук (141 

група) та Я. Кузьменко (121 група). 

Студентів супроводжували наукові 

керівники  -  О. К. Куц,  Н. О. Шумінська та І. Д. Микитенко.  

Виступ Оксани Нідзолік був англійською мовою на тему «The Formation of 

Critical Thinking at the English  Lessons in the Primary School». 



Марія Вовчук презентувала тему «Beitrag des Korostyschiwer 

Pädagogischen Colleges ins warden der neuen Ukrainischen Schule» німецькою 

мовою. 

Доповідь Ярослави 

Кузьменко була англійською 

мовою на тему «Teaching Values 

and Principles».  

Дослідження, підготовлені 

студентами, були 

інформативними, актуальними, пізнавальними і цікавими для усіх учасників 

та гостей конференції. У зв’язку з цим серед слухачів велося жваве 

обговорення актуальних питань протягом усього періоду роботи конференції.  

По завершенню конференції всі учасники та їх наукові керівники 

отримали сертифікати про участь. 

За результатами матеріалів конференції укладено збірник тез 

студентських робіт, як свідоцтво наукової активності майбутніх фахівців. 

Електронний варіант збірнику доступний на сайті інституту. 

 


