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                                                  НАКАЗ  

  22 жовтня 2021 р.   м. Київ                            № 22/ 2021 

 

Про результати проведення науково-практичної інтернет-конференції 

«Обмін педагогічним досвідом» з дисциплін «Іноземна мова» та 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

         Міське методичне об’єднання викладачів іноземних мов м. Києва  за 

підтримкою Ради директорів ЗФПО провело науково-практичну інтернет- 

конференцію «Обмін педагогічним досвідом» з дисциплін «Іноземна мова» 

та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

       На міську конференцію було подано 10 заявок від викладачів з різних 

коледжів.  

Доповіді учасників  були представлені за наступними напрямами: 

І. Новітні тенденції в методиці викладання іноземних мов в закладах 

фахової передвищої освіти: 

1. Онейко Альона Сергіївна, викладач ВСП «Київський індустріальний 

фаховий коледж КНУБА», тема доповіді: «Сучасні психологічні та 

педагогічні методи викладання», 

2. Коптєва Людмила Борисівна, викладач ВСП «Київський фаховий коледж 

морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ», тема: 

«Інтерактивні методи викладання англійської мови», 

3. Ананьєва Ірина Іванівна, ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних 

технологій та економіки НАУ», тема доповіді: «Розвиток креативних 

можливостей та комунікативної активності студентів на заняттях 

англійської мови», 



4. Павлусенко Олена Василiвна, викладач Фахового коледжу економiки, 

права та iнформацiйних технологiй Унiверситету КРОК, тема доповiдi: 

«Особливостi органiзацiї iнклюзивного навчання в закладах фаховоiї 

передвищоii освiти». 

ІІ. Інноваційні технології в навчанні іноземних мов: 

1. Єрмоленко Тетяна Миколаївна, викладач  ВСП «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного 

університету», тема доповіді: «Ресурси для вивчення іноземної мови у 

сучасних реаліях», 

2. Дикун Марина Вікторівна,  викладач ВСП «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного 

університету», тема доповіді «Творча діяльність студентів при вивченні 

іноземної мови». 

 

ІІІ. Організація дистанційних процесів навчання, управління та 

контролю: 

1. Кононенко Юлія Миколаївна, викладач  Київського професійно-

педагогічного  фахового коледжу імені Антона Макаренка, тема 

доповіді «Використання інтернет- платформ для викладання іноземної 

мови під час дистанційного навчання», 

2. Альохіна Руслана Ігорівна, викладач ВСП «Київський індустріальний 

фаховий коледж КНУБА», тема доповіді: «Інтерактивні методи на 

уроках англійської мови підчас змішаного та дистанційного навчання», 

3. Петренко Оксана Павлівна, викладач  ВСП «Київський індустріальний 

фаховий коледж КНУБА», тема доповіді: «Пошуки шляхів поліпшення 

навчально-виховного процесу», 

4. Ніконова Людмила Ігорівна, викладач  Першого медичного фахового 

коледжу, тема доповіді: «Процес діджиталізації». 

 

Виходячи з підсумків конференції,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку  Голові ММО викладачів іноземних мов Альохіній 

Руслані Ігорівні за організацію та проведення науково-практичної 

інтернет -конференції. 

2. Оголосити подяку всім учасникам конференції; рекомендувати 

адміністраціям ЗФПО  здійснити моральне та матеріальне заохочення 

викладачів, що взяли участь у конференції. 

 

Голова Ради директорів  ЗФПО  м. Києва            Анатолій ПОХРЕСНИК 

                             


