Звіт
про проведення ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»,
факультет лінгвістики
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
28 лютого 2017 року
1. Назва конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у
викладанні іноземних мов».
2. Проведено на базі Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ,
пр-т Перемоги, 37, корп. 7.
3. Дата проведення – 28 лютого 2017 року
4. Кількість учасників – 100, в т.ч. з інших країн – 5
5. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»,
Тираспольський міжрегіональний університет (Республіка Молдова),
Варшавський університет соціальної психології та гуманітарних наук
(Польща)
Талліннський технічний університет (Естонія)
Білоруський державний університет (Республіка Білорусь)
Технічний університет Брно (Чеська Республіка)
Севастопольський державний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Запорізький національний університет
Вищий навчальний заклад «НМУ»
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Державний заклад «Луганський державний медичний університет» м.
Рубіжне
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету
Національний університет харчових технологій, м. Київ
6. Програма конференції (додається).
7. Збірник матеріалів (додається).
8. Резолюція, рекомендації, рішення (додається).

РЕЗОЛЮЦІЯ

ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»
28 лютого 2017 року в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» факультетом
лінгвістики було проведено ХIІ Міжнародну науково-практичну
конференцію «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні
іноземних мов». У роботі конференції взяли участь 100 учасників з
провідних наукових установ та вищих навчальних закладів України:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського».
Учасниками конференції були також представники:
Тираспольський міжрегіональний університет (Республіка Молдова),
Варшавський університет соціальної психології та гуманітарних наук
(Польща)
Талліннський технічний університет (Естонія)
Білоруський державний університет (Республіка Білорусь)
Технічний університет Брно (Чеська Республіка)
Севастопольський державний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Запорізький національний університет
Вищий навчальний заклад «НМУ»
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Державний заклад «Луганський державний медичний університет» м.
Рубіжне
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету
Національний університет харчових технологій, м. Київ
До початку роботи конференції опубліковано матеріали конференції,
загальним обсягом 7.9 друкованих аркушів. До збірника матеріалів увійшли
92 наукові праці.
На пленарному та секційних засіданнях було заслухано та обговорено
доповіді за напрямами: загальна педагогіка, філософія сучасної освіти,
сучасні педагогічні технології та методики, мультимедійні технології та
перспективи дистанційної освіти, сучасні психологічні та педагогічні методи
викладання, лінгвістичні та психологічні аспекти навчання іноземних мов,
основи міждисциплінарної інтеграції, перехід до багаторівневої вищої освіти:
проблеми і перспективи, управління системою вищої освіти в умовах
модернізації, системи оцінювання, психолого-педагогічні проблеми в освіті
(загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.); змішане
навчання; інтеграція медіаосвітніх елементів у процес навчання; в рамках
конференції також були проведені воркшопи з методики навчання іноземної

мови професійного спрямування (ESP. Speaking; Motivation in the ESP
classroom).
В ході дискусій проаналізовано поточний стан та перспективи розвитку
сфери вищої професійної освіти: шляхи, технології та механізми її
продуктивного
розвитку.
Особливу
увагу
приділено
аналізу
психолого-педагогічних умов, лінгвістичних і психологічних аспектів
впровадження інноваційних технологій та методів викладання іноземних мов
в навчальний процес технічних навчальних закладів. Зауважено доцільність
оптимального поєднання інноваційних та традиційних методик викладання.
Відзначено важливість та визначено напрями професійного розвитку
викладачів. Учасники конференції позитивно оцінили значення конференції
та її роль у розвитку наукових досліджень у сфері вищої професійної освіти
та визнали
важливість проведення повторних конференцій для
представлення результатів методичних, психологічних та педагогічних
досліджень та обміну науковим та практичним досвідом у майбутньому на
базі Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Рекомендації
ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»
Учасники конференції, відзначивши її високий науковий рівень,
визнали за доцільне:
1. Регулярне проведення конференцій з періодичністю 1 раз на рік, що
сприятиме кращій координації, обміну досвідом, зростанню рівня наукових
досліджень, вдосконаленню процесу мовної підготовки майбутніх фахівців
технічного профілю.
2. Проведення конференції з використанням Інтернет-технологій, що за
умов відсутності географічних та часових обмежень уможливить оперативну
організацію обговорення актуальних питань, вільний доступ до
опублікованих матеріалів та сприятиме підвищенню ефективності наукової
комунікації.
3. Опублікувати рішення конференції та стислу інформацію про її
результати на веб-сайтах закладів учасників.
4. Представникам навчальних закладів та установ довести до відома
своїх колективів результати роботи конференції, активізувати встановлення
контактів між науковцями та наукових зв’язків між вищими навчальними
закладами для співпраці, обміну науковими результатами, практичним та
дослідницьким досвідом.

Рішення
ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»





Перспективним у подальшому є:
розробка та впровадження інноваційних методів викладання в навчальний
процес з урахуванням психолого-педагогічних умов вищого навчального
закладу;
актуалізація існуючого досвіду викладання іноземних мов;
забезпечення оптимального співвідношення інноваційних та традиційних
технологій навчання;
залучення Інтернет-технологій, що уможливить вільний доступ до
опублікованих матеріалів та сприятиме підвищенню ефективності
наукової комунікації та співпраці.

