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КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ
ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ» – 10 РОКІВ
10 років тому на кафедрі філологічних та природничих дисциплін
факультету по роботі з іноземними студентами Національного авіаційного
університету була започаткована науково-практична конференція «Науковометодичні

проблеми

мовної

підготовки

іноземних

студентів».

Вона

виокремилася з однієї з секцій науково-практичної конференції «Гуманітарні
проблеми становлення сучасного фахівця», яку успішно проводить й досі
Гуманітарний інститут НАУ. Організація профільної конференції була
викликана необхідністю широкого обговорення фахівцями-філологами питань
викладання української та російської мов як іноземних у сучасних умовах. Вже
на першій конференції, присвяченій 30-річчю створення факультету по роботі з
іноземними студентами, у 2008 році, крім співробітників кафедри філологічних
та природничих дисциплін, у заході взяли участь колеги з університетів Києва,
Харкова, Львова, у першій збірці свою доповідь опублікувала колега з
Опольського університету (Польща), а на пленарному засіданні виступила
професор Московського державного педагогічного університету (Росія).
Велику підтримку протягом усіх років проведення конференції надавала
Українська асоціація викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ) в
особі президента асоціації, професора Інституту філології Кудрявцевої Л.О.,
яка разом зі своїми колегами, викладачами КНУ імені Тараса Шевченка, брала
постійну участь у роботі конференції.
З роками кількість учасників постійно зростала та розширювалася
географія. Протягом 10 років у роботі МНПК «Науково-методичні проблеми
мовної підготовки іноземних студентів» взяли участь понад 400 викладачів з
ВНЗ України та інших країн. Українські університети представляли колеги з
Вінниці, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Львова, Маріуполя,
Одеси,

Полтави,

Сум,

Харкова,

Хмельницького.

Міжнародний

статус

конференція отримала завдяки колегам з Білорусі, Болгарії, Ірану, КНР,
Польщі, Росії, Чехії. Постійними учасниками конференції стали викладачі НТУ

«Харківський політехнічний університет» (м. Харків), КНУ імені Тараса
Шевченка (м. Київ), МНЦ Донецького національного медичного університету
(м. Донецьк), Національного університету фізичного виховання та спорту
(м. Київ), Господарської академії імені Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).
На пленарних засіданнях та на секціях обговорювалися такі питання, як
міжкультурна комунікація та формування мовної компетенції, психологічні та
педагогічні технології навчання мов, інноваційні технології мовної підготовки,
довузівська підготовка студентів-іноземців, реалізація модульно-рейтингової
системи оцінювання знань, педагогічні аспекти викладання природничих
дисциплін на підготовчому відділенні, створення навчально-методичної
літератури з філологічних та природничих дисциплін, а також окремі питання
фонетики, морфології, термінології, словотвору в контексті викладання
української/російської мов студентам-іноземцям на початковому етапі та
старших курсах ВНЗ.
Дякуючи організаторам конференції – колишній завідувачці кафедри
Бондарчук М.М., викладачам кафедри та допоміжному складові – захід завжди
проходив

у

гармонійній

професійній

атмосфері,

з

усвідомленням

відповідальності, яка лежить на тих, хто першими знайомить іноземців з нашою
країною. Організатори робили все можливе, щоб для учасників конференції
перебування у Києві було цікавим та корисним: наші гості відвідували Музей
НАУ, ангар НАУ, здійснювали пішохідні та автобусні екскурсії Києвом.
10 років – невеликий термін. Пошукам досконалості, дослідженням
нового, реалізації досягнутого – тривати!

