
ПРОГРАМА 

другого міжнародного освітнього Форуму для викладачів іноземної мови 

 «Партнери в навчанні і викладанні» 

9-10 листопада 2018 р. 

Конгрес-Центр Київського національного торговельно-економічного університету  

(м.Київ, вул. Кіото, 19) 

9 листопада 2018 року (п'ятниця) 

10:30 -11:30  Вітання та електронна реєстрація  учасників форуму 

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ 

11:30-12:45  Вітальні слова представників МОН України, ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету Мазаракі А.А.,  запрошених гостей. 

12:45-13:45  Майк Мейер (Велика Британія), директор відділу з розвитку Глобальної  

Англійської Шкали. Майк зробить огляд компетентностей, які будуть користуватися значним 

попитом  на ринку праці у найближче десятиріччя. Доповідь надасть висновки масштабного 

дослідження, яке провела компанія «Пірсон», гаслом якого стало «Майбутнє професійних 

умінь: працевлаштування у 2030».   

13:45-14:45  Перерва 

        Зона обміну думками і ідеями : “Pearson” and “Dinternal Education” capabilities’ 

        display - consultation stands: Digital Solutions, International Examinations, 

                      London School of English (Pearson Test Centre), Customer Care Department, Study    

                      Aids for Higher Education 

14:45-16:00  Еван Френдо (Германія) - знаний фахівець з викладання англійської мови 

професійного спрямування. Еван – автор підручників і  посібників, відомий екзаменаційний 

експерт Лондонської промислово-торгівельної палати – зверне увагу на швидкоплинні зміни 

у нашому суспільстві, які не можуть не впливати на традиційні моделі навчання та 

викладання.  

16:00-16.45  MyEnglishLab:  викладачі та студенти КНТЕУ та  інших закладів вищої освіти 

України поділяться досвідом роботи з онлайн ресурсом. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ КУРСІВ І  ПРОГРАМ ДЛЯ  РІЗНОМАНІТНИХ 

АНГЛОМОВНИХ ДИСЦИПЛІН 

14:45-15:45  Ержбет  Жибі «Навчання за допомогою онлайн симуляцій» - комбіновані 

ресурси (друковані та онлайн)  для викладачів англомовних програм. 

Онлайн симуляції сприяють кращому засвоєнню матеріалу завдяки безпосередньому 

включенню у процес, дозволяють студентам набути активний досвід та вийти за межі ролі 

студента.  



-      TheStrategyExperience 

-      MyMarketingExperience 

-      MyLegalExperience 

15.45-16.45  Ержбет  Жибі «Індивідуалізоване навчання та викладання з MyLab для 

бізнесу» 

Ця презентація побудована на навчанні бізнесу. Сьогодні існує потреба у інтенсифікації 

навчального процесу та забезпеченні більш ефективного засвоєння матеріалу. 

Індивідуалізація навчання з залученням платформи MyLab сприяє більш гнучкому підходу 

до потреб кожного студента. MyLab™ andMastering™, сучасні навчальні продукти, які є 

поєднанням самостійної онлайн роботи, лекційних матеріалів та перевірочних завдань, 

розроблені саме для поліпшення якості знань студентів.  

10 листопада 2018 року (субота) 

10:00 -11:00  Реєстрація  учасників форуму 

11:00-12:00  Evan Frendo (Germany) 

                       What Skills Do (Business) English Teachers Really Need? 

12:00-12:30  Перерва 

                   Зона обміну думками і ідеями : “Pearson” and “Dinternal Education” capabilities’ 

        display - consultation stands: Digital Solutions, International Examinations, 

                      London School of English (Pearson Test Centre), Customer Care Department, Study    

                      Aids for Higher Education 

12:30-13:30  Майк Хадсон (Велика Британія) 

                                    Mind the Gap: Breaking through the Language Plateau 

13:30-14:30  Микола Скиба (Україна)  

        Higher Education: Challenges and Opportunities 

14:30-14.45  Підведення підсумків, закриття конференції 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

та міжнародних зв’язків                                                         В. М. Сай 

 


