
Звіт про науково-методичний семінар 

 «Інноватика в навчанні та викладанні іноземних мов у вищих 

навчальних закладах спортивного профілю»,  

який було проведенона кафедрі української та іноземних мов 

31.03.2016 р.  

 

У семінарі взяли участь 11 викладачів кафедри. На обговорення було 

представлено  9доповідей, в яких висвітлено широкий спектр питань 

методичного характеру, а саме: 

- Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій школі 

України (доц. Кудря М.М.); 

- Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов ВНЗ спортивного 

профілю (ст. викл. Доценко Л.З.); 

- Формування навичок реферування англомовного тексту у аспірантів 

(ст. викл. Мартіросова Т.В.); 

- Адаптивні технології формування іншомовної лексичної 

компетентності у студентів-спортсменів (викл. Гапкевич І.В.); 

- Використання сервісу GoogleSites для підвищення ефективності 

самостійної роботи студентів (викл. Марусяк В.В.); 

- Формування англомовної компетентності у майбутніх футболістів 

високого класу (ст. викл. Литвиненко С.Г.); 

- Використання електронних ресурсів у викладанні іноземних мов у ВНЗ 

спортивного профілю (викл. Шматюк А.І.); 

- Інтернет-ресурси у викладанні іноземних мов для студентів ВНЗ 

спортивного профілю (Лук‘янець Т.Г.); 

- Впровадження Інтернет-ресурсів у процесі викладання англійської 

мови для студентів 1 курсу спортивного профілю (викл. Грищук І.А.). 

У своїх виступах викладачі проаналізували методичний арсенал 

викладачів іноземних мов, особливості формування іншомовної 

компетентності студентів 1-2 курсів, магістрантів та аспірантів; 

акцентували увагу на вагомості використання сучасних інформаційно-

комунікаційних засобів у навчальному процесі у вищих навчальних 

закладах. Кожен виступ супроводжувався запитаннями, жвавою 

дискусією, пропозиціями щодо підвищення ефективності навчання 

іноземних мов з урахуванням специфіки вищого навчального закладу. 

У ході дискусії було також обговорено пріоритетні напрями 

подальшої роботи викладачів кафедри на поточний та наступний 

навчальні роки. Серед актуальних проблем, які потребують негайного 

розв‘язання, було розглянуто питання розробки необхідного навчально-



методичного забезпечення, зокрема посібників чи підручників 

комунікативного спрямування, що базуються на автентичних фахових 

матеріалах спортивного спрямування.  

З’ясовано, що на даному етапі розвитку методичної науки основним 

методом навчання іноземним мовам є комунікативний метод. 

Прийнято рішення щодо створення ініціативної групи для реалізації 

поставлених завдань. Групу очолюватиме ст. викладач Литвиненко С.Г., 

голова предметної комісії з англійської мови кафедри української та 

іноземних мов. 

 

Завідувач кафедри 

української та іноземних мов НУФВСУ,  

канд.пед.наук, доцент                                                             М.М.Кудря 

 


