


ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: 

УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ  

 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

27 травня 2020 року 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) 

 

 

Час 

проведення 

Назва 

заходу 

Посилання 

на онлайн-платформу 

проведення 

09.30–10.00 Під’єднання учасників 

конференції до системи 

онлайн-вебінарів 

і вебконференцій 

Cisco Webex Meetings 

Посилання: 

https://kubg.webex.com/kubg-

ru/j.php?MTID=mdbc80de32bf96ea

ac4eb28d638c0119b 

Номер наради (код доступу): 

320 237 491 

Пароль наради: 5pVMEkHnv89 

10.00–13.00 Онлайн-доповіді 

спікерів пленарного 

засідання 

13.00–14.30 Обговорення 

доповідей спікерів 

і стендових доповідей 

в чаті форуму 

та у вебсервісі Blogger 

 

Посилання: 

https://vnfyppspu.blogspot.com/ 

14.30–16.00 Підбиття підсумків 

форуму 
Посилання: 

https://kubg.webex.com/kubg-

ru/j.php?MTID=mdbc80de32bf96ea

ac4eb28d638c0119b 

Номер наради (код доступу): 

320 237 491 

Пароль наради: 5pVMEkHnv89 

 

 

РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ: 

українська 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

доповіді — до 10 хв; 

виступи, коментарі до основних доповідей — 5 хв. 

 

 

 

 



Людмила Попова, доцент кафедри іноземних мов та методики навчання 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Формування навички іншомовного монологічного мовлення студентів 

педагогічних спеціальностей 

Ольга Ситник, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

 

Інтерактивне навчальне середовище як засіб удосконалення іншомовної 

підготовки майбутніх педагогів 

Лада Петрик, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

Технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи 

у мультилінгвальному середовищі 

Тетяна Головатенко, викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

Підготовка сучасного вчителя початкових класів до застосування 

цифрових технологій на уроках іноземних мов 

Анастасія Франкова, вихователь групи продовженого дня загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 182 м. Києва 

 

Педагогічні умови раннього навчання іноземної мови у початковій 

школі 

Тетяна Коновальчук, вчитель початкових класів середнього 

загальноосвітнього закладу «Слов'янська гімназія» м. Києва 

 

Педагогічні умови використання онлайн-ресурсів у процесі навчання 

іноземної мови у початковій школі 
Алла Савицька, вихователь групи продовженого дня НВК № 30 «ЕКОНАД» 

м. Києва 

 

Педагогічні умови формування іншомовних навичок говоріння дітей 

старшого дошкільного віку 

Тетяна Клязника, вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої 

школи № 46 м. Києва 

 

Формування основ іншомовної лексичної компетенції учнів першого 

класу 

Дарина Романенко, заступник директора ТОВ «ДНЗ ДИВОМІСТО» 

 


