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Упродовж  2020/2021 р.р. викладачами кафедри методики викладання 

германських мов було організовано і проведено серію он-лайн семінарів – 
вебінарів для учителів-практиків міста Мелітополь, Мелітопольського 
району Запорізької області. 

Кафедра методики викладання германських мов налагодила тісну 
співпрацю з методичним об’єднанням вчителів англійської мови міста 
Мелітополя. Упродовж багатьох років відбувались спільні заходи, взаємна 
методична підтримка. Голова методичного об’єднання О.В. Галицька і 
декан філологічного факультету Т.В. Коноваленко обговорили перспективи 
подальшої співпраці і знайшли нові шляхи для професійного розвитку 
сучасних фахівців.  

Цього разу професіонали у сфері середньої і вищої освіти зустрілись 
для спільної науково-методичної діяльності, зокрема 3 квітня 2020 р. доцент 
С.Ю. Гуров провів науково-методичний вебінар “New Methods in Distance 
Learning” на замовлення вчителів англійської мови.  

Сьогодення ставить нові виклики, тому педагогічні і науково-
педагогічні колективи мелітопольських шкіл та Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
швидко опановують нові технології організації освітньої діяльності. На 
семінарі було розглянуто такі теми: Using Paint like a board, Working with PDF 
formats, Working with audio тощо. Сергій Юрійович поділився з колегами 
досвідом, який він застосовує у власній професійній діяльності вже не 
перший рік. Після проведення семінару було встановлено зворотній зв’язок, 
який допоможе спланувати подальші науково-методичні семінари, які 
кафедра проводитиме на постійній основі. 

У рамках співпраці з педагогами міських шкіл вже стало традицією 
проведення заходів для підвищення їх кваліфікації. 13 травня 2020 р. декан 
філологічного факультету, доцент кафедри методики викладання 
германських мов Т.В. Коноваленко провела науково-методичний вебінар 
«Інклюзія в освіті: світовий та український виміри» для вчителів англійської 
мови міста Мелітополя на чолі з керівником методичного об’єднання О.В. 
Галицькою.  

Співтренером Т.В. Коноваленко був досвідчений тренер шкільної 
інклюзивної освіти, директор ЗОШ № 22 О.В. Яценко, який познайомив 
учасників вебінару зі світовими та українськими стандартами, категоріями 
учнів з особливими потребами, методичними рекомендаціями щодо 
організації освітнього процесу. Тетяна Василівна детально зупинилась на 
створенні можливостей для учнів з особливими потребами щодо навчання 
англійської мови, специфіці оцінювання їх навчальних досягнень, порадах 
щодо створення єдиного освітнього простору.  
Захід проведено в межах плану комерціалізації наукової діяльності МДПУ 
імені Богдана Хмельницького.  



Майстерність наших викладачів у міжнародному проєкті Teaching 

Excellence Programme 

29 травня 2020 р. викладачі нашого університету Ольга Гончарова, 
Тетяна Коноваленко, Анастасія Яковенко успішно впорались з наступним 
завданням-викликом щодо мікровикладання на платформі ZOOM в групах з 
колегами з інших українських ЗВО та фасилітаторами з Британської Ради та 
Інституту вищої освіти НАПН України.  

Мікровикладання є частиною міжнародного проєкті Teaching 
Excellence Programme, який  реалізується Британською Радою в Україні у 
партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика 
Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Відвідування щотижневих вебінарів, тренерами на яких є Kathy Wright 
та Caroline Brennan, допоможуть команді наших викладачів на чолі з 
ректором Анатолієм Солоненком підвищити якість вищої освіти в 
університеті шляхом розвитку інституційної спроможності щодо 
вдосконалення викладання і навчання. 

Вебінари також було запропоновано в межах роботи V Міжнародної 
науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНОМУ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» (25‒26 вересня 2020 р.)  

25.09.2020 декан філологічного факультету КоноваленкоТ.В. провела 
вебінар "Scientific Basis for Gamification and Digitalization as Essential 21st 
Century Tools". На вебінарі були присутніми  15 слухачів. Зустріч пройшла в 
жвавій і дружній атмосфері, адже порушена Коноваленко Т.В. методична 
проблема є дуже актуальною. Слухачі вебінару не залишилися байдужими до 
змісту семінару ставили питання, на які отримали повні цікаві відповіді. Всі 
учасники вебінару отримали сертифікати. 

25.09.2020 року викладачі кафедри  Харченко Т.І,, Гостіщева Н.О., 

Ткач М.В. за участю Рябухи Т.В. провели он-лайн вебінар "Scientific and 
Methodological Basis of Short Film in the English Language Classroom". 20 
слухачів-учителів міських і сільських закладів середньої освіти взяли 
активну участь в обговоренні зазначеної теми. Слухачі семінару отримали 
методичні поради щодо розробки занять з використанням короткометражних 
стрічок та розробки вправ щодо їх обговорення. Всі присутні на семінарі-
вебінарі отримали сертифікати. 

Жива бібліотека для інфомедійно-грамотних громадян 

Навіть у святкові дні не припиняється робота Хабу інфомедійно-
грамотних громадян МДПУ імені Богдана Хмельницького. Так, 8 січня 2021 
р. було організовано Живу бібліотеку у форматі book-crossing у межах теми 
«Професійні стандарти та новітні технології для роботи в інфомедійному 
просторі». Захід відбувся в рамках грантової діяльності проєкту "Вивчай та 
розрізняй: інфо-медійна грамотність", який виконується Радою міжнародних 
наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та 



Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 
Академією Української преси. 

До заходу долучились студенти, вчителі Мелітополя, 
Мелітопольського району, Запоріжжя, викладачі університетів з м. Харків і 
Житомир, бібліотекарі мелітопольських бібліотек. Учасники-«читачі» змогли 
прочитати такі «живі книги»: 

«Медіаграмотний вчитель VS виклики сучасного інформаційного 

простору» 

Оксана Сахацька вчитель англійської мови вищої категорії Мелітопольської 
загальноосвітньої школи № 11, переможець програми Фулбрайт, фасилітатор 
проектів з медіаграмотності від Relo (Kyiv) та  IREX (Ukraine), тренер 
учителів Нової української школи, сертифікований викладач англійської 
мови CELTA  

«Стандарти в журналістиці: відверто про наболіле» 

Віктор Майоров, головний спеціаліст управління культури та молоді ММР 
ЗО,  журналіст телеканалу ТВМ,  телеведучий,  кращий журналіст року 
Запорізької області серед студентів 2016 року 

«Як уникнути пасток в інформаційному онлайн просторі?» 

Анастасія Яковенко, старший викладач кафедри математики і фізики МДПУ 
імені Богдана Хмельницького, кандидат фізико-математичних наук, учасник 
проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» 

«Навігатор для медіаграмотної подорожі» 

Юлія Надольська, старший викладач кафедри методики викладання 
германських мов, кандидат педагогічних наук, учасник проєкту «Вивчай та 
розрізняй: інфомедійна грамотність» 

«Живі книги» поділились з «читачами» своїм досвідом набуття 
інфомедійної грамотності, інформацією про журналістські стандарти, 
практичними порадами і секретами щодо перевірки інформації, порадили 
надзвичайно корисний курс Very-Verified від IREX та EdEra і пограли в гру 
«Вірю – Не вірю».  

Захід модерувала Тетяна Коноваленко за підтримки команди Хабу 
інфомедійно-грамотних громадян. Наприкінці зустрічі вона наголосила на 
важливості бути медіаграмотною особою в умовах сучасного інформаційного 
буму.  
Команда Хабу інфомедійно-грамотних громадян щиро вдячна Живим книгам 
та учасникам-читачам за втілення бібліотеки в життя і набуття спільного 
корисного досвіду! 

В рамках ІІІ відкритого освітньо-наукового форуму «КЛАСИЧНА 
НАУКА ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 23 березня 2021 р. на 
філологічному факультеті доцентами кафедри методики викладання 
германських мов Тарасенко Т. В., Матюхою Г. В., КоноваленкоТ. В., та 
здобувачкою вищої освіти магістратури Павленко А. В. було організовано і 
проведено вебінар-майстер-клас «Інтегрований розвиток критичного, 
системного і творчого мислення учнів на уроках англійської мови» для 
вчителів англійської мови закладів середньої освіти Запорізької області. 



В межах тем «Cuisine of different countries» та «Intercultural 
communication» було продемонстровано прийоми формування навичок учнів 
щодо роботи у команді, вирішення проблемних ситуацій, прояву творчої 
ініціативи. У ході майстер-класу вчителі шкіл мали можливість залучитися 
до цікавих методів підвищення мотивації учнів до оволодіння англійською 
мовою, організації командної роботи в учнівському колективі, планування 
уроку та використання інноваційних технологій.  

Майстер-клас було сфокусовано на визначенні ролі вчителя англійської 
мови як учасника партнерських відносин з учнями, сконцентрованого на  
потребах школяра у навчальному процесі, розробника нового освітнього 
змісту, заснованого на забезпеченні компетентностей, необхідних для 
успішної самореалізації особистості в суспільстві.  

Проведений майстер-клас дозволив продемонструвати потенціал уроку 
англійської мови щодо розвитку критичного, системного і творчого мислення 
учнів та формування на їх основі англомовних ключових компетентностей. 

  
 
 

 



 

 



 

У рамках співпраці з управлінням освіти Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 07.04.2021 року доцентом кафедри методики викладання 
германських мов Тарасенко  Т.В. і старшим викладачем кафедри методики 
викладання германських мов Надольською Ю.А. було проведено навчально-
методичний семінар «Використання сучасних освітніх технологій в 
навчальному процесі з іноземної мови у ЗСО в період карантину». 

У семінарі взяли участь здобувачі вищої освіти філологічного 
факультету спеціальностей «Середня освіта (Мова і література 
(англійська))», «Середня освіта (Мова і література (німецька))», «Середня 
освіта (Англійська мова і література)»; учителі шкіл міста і 
Мелітопольського району. 

 

 

 

Навчально-методичний семінар було сфокусовано на потенціалі 
використання кооперативного та колективно-групового навчання, 
ситуативного моделювання та опрацюванні дискусійних питань як дієвих 
інструментів інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу в умовах 
карантинних обмежень.  

У ході семінару були представлені особливості застосування сучасних 
ігрових,  проектних, інформційно-компьютерних, інтерактивних  технологій 
навчання на уроках іноземних мов в умовах карантину.   

 



 

 

 

Здобувачами вищої освіти Катериною Вишневою-Ільїною   (гр.127ф) та 
Анастасією Павленко (гр. М 110ф) було продемонстровано фрагменти уроків 
з використанням технологій особистісно орієнтованого навчання, 
проблемного навчання та розвитку критичного мислення.  

Учасники семінару активно виконували запропоновані завдання та 
відповідали на питання, демонструючи високий рівень володіння 
англійською та німецькою мовами,  уміння аргументувати та дискутувати. 



 

 

 

 



Проведений навчально-методичний семінар дозволив 
продемонструвати потенціал уроку іноземної мови щодо розвитку в учнів  
критичного, системного і творчого мислення, формування навичок 
самостійної роботи в умовах карантину та дистанційного навчання.  

 

 

З 25 по 27 червня 2021 року викладачі нашого університету Т. 
Коноваленко, Н. Акулова та О. Гончарова відвідали тренінг для викладачів 
від Прогресильних, об’єднання освітян, громадських діячів та студентів, які 
прагнуть якісних змін в освіті.  
Серія тренінгів проводилась в місті Одесі. До участі у заході були запрошені 
викладачі, заявки яких перемогли у конкурсному відборі. Творчий підхід і 
професіоналізм доцентів Надії Акулової та Ольги Гончарової допомогли їм 
вибороти свої місця на тренінгу. 
Декан філологічного факультету, доцент Тетяна Коноваленко отримала 
запрошення від організаторів долучитися до команди тренерів і взяти участь 
в організації і проведенні заходу. Зокрема нею було проведено тренінг 
«Упевнена навігація в океані інформації», а також вона була «живою 
книгою» «Викладач-тренер: як поєднати» у «Живій бібліотеці». 
Інноваційна і творча атмосфера ТоТ сприяла максимальному зануренню 
учасників у світ сучасних тенденцій викладацької і тренерської майстерності. 
За лічені години група учасників тренінгу перетворилась на супер-команду, 
яка успішно вирішувала усі отримані завдання і прокачувала ключові 
компетентності викладача-тренера. 
 
 


