
Проект 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Науково-практичної конференції  

«Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов  

з використанням онлайн платформи «Lingva.Skills»  

для фахівців з мовної підготовки навчальних закладів України» 

(18 листопада 2016 року) 

 

Учасники Науково-практичної конференції «Концепція змішаного 

навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн 

платформи «Lingva.Skills» для фахівців з мовної підготовки навчальних 

закладів України» усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль у: 

 

- запровадженні інноваційних методик у навчальному процесі 

навчальних закладів системи освіти України з метою оновлення змісту освіти 

і запровадження компетентнісного підходу у навчанні, відповідно до 

стандартів ЄС, 

 

- забезпеченні якісного володіння учнями та студентами мінімум двома 

іноземними мовами (в тому числі англійською),  

 

- сприянні популяризації англійської мови в Україні, зокрема в рамках 

Указу Президента України «Про оголошення 2016 року Роком англійської 

мови в Україні», 

 

- забезпеченні виховання молодого покоління на базі демократичних 

цінностей, всебічної інтеграції України до міжнародної спільноти та сталого 

розвитку громадянського суспільства в Україні 

 

обговоривши запровадження Концепції змішаного навчання (Blended 

Learning) у навчальних закладах України, зокрема англійській мові, 

вирішили: 

 

- підтримати створення у Київському національному університеті Імені 

Тараса Шевченка Робочої групи з питань методології змішаного 

навчання іноземних мов з використанням платформи «Lingva.Skills»  

та схвалити результати її роботи; 

 

- клопотати перед МОН України про доцільність інформування через 

Департаменти освіти і науки обласних державних адміністрацій та м. 

Києва всіх навчальних закладів середньої загальної освіти, 

професійно-технічної та вищої освіти щодо можливості безкоштовної 

реєстрації педагогічних колективів на сайті www.lingva.ua для 

навчання англійської мови; 



 

- сприяти запровадженню «пілотних проектів» змішаного навчання  

(Blended Learning) з використанням онлайн платформи 

«Lingva.Skills» у навчальних закладах України; 

 

- сприяти ініціативам навчальних закладів щодо започаткування 

проведення наукових досліджень з питань методики та організації 

змішаного навчання  (Blended Learning) іноземних мов з 

використанням онлайн платформи «Lingva.Skills» у освітньому 

процесі; 

 

- системно інформувати громадськість про результати використання 

онлайн платформи «Lingva.Skills» у освітньому процесі навчальних 

закладів на основі Концепції змішаного навчання  (Blended Learning) 

іноземних мов; 

 

- започаткувати Мережу викладачів-інноваторів при Асоціації 

інноваційної та цифрової освіти з метою активного застосування 

сучасних інноваційних освітніх методик в Україні, обміну досвідом 

для забезпечення навчання молодого покоління з метою підвищення 

їх конкурентоздатності на ринку праці.  

 

- провести наступну Науково-практичну конференцію у квітні 2017 

року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


