У Полтавському національному педагогічному університеті
імені В.Г. Короленка відкрився Науково-методичний центр якості вивчення
англійської мови та зарубіжної літератури
14 червня 2016 року на базі факультету філології та журналістики
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
відбулося урочисте відкриття Науково-методичного центру якості вивчення
англійської мови та зарубіжної літератури. Центр створено з ініціативи кафедри
англійської та німецької філології та кафедри світової літератури, а також за
сприяння Посольства США в Україні та представника програми Фулбрайт Лізи
Вейсс.
Центр створено на виконання Указу Президента України від 16 листопада
2015 р. № 641 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» і
Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2015 р. № 871 «Про
проведення педагогічного експерименту щодо методичної підготовки майбутніх
учителів англійської мови», згідно з яким Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка увійшов до переліку вищих навчальних закладів,
на базі яких запроваджено педагогічний експеримент щодо методичної підготовки
майбутніх учителів англійської мови.
Головна мета Центру – підвищення якості вивчення англійської мови та
зарубіжної літератури серед учнів, студентів, учителів м. Полтави, Полтавської
області та всієї України. Центр є сучасною платформою для накопичення й
апробації передових технологій у галузі мовної та літературної освіти.
У вітальному слові ректор Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка Микола Степаненко відзначив важливу роль
Центру в реалізації міжнародних проектів, трансфері наукових і методичних
досягнень викладачів університету до школи, підвищенні інтересу молоді до
вивчення англійської мови та читання художньої літератури різними мовами.
У відкритті Центру взяли участь головний спеціаліст Департаменту загальної
середньої і дошкільної освіти Катерина Таранік-Ткачук, іноземні партнери ПНПУ
імені В.Г. Короленка (проф. Карстен Хаммер (Університет UCC, Данія), проф.
Сін'їті Мурата (Університет Sophia, Японія)), методисти обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти (Олена Ревнівцева, Наталія Химера) та міських
методичних кабінетів (Наталія Горбаньова, Тамара Кірічек), учителі м. Полтави та
різних областей України (Полтавської, Кіровоградської, Київської, Миколаївської,
Вінницької, Черкаської, Закарпатської, Луганської та ін.), Всеукраїнська спілка
вчителів-словесників, видавці науково-методичних часописів України, проректори,
декани, викладачі, студенти, учні полтавських шкіл.
Президент Центру – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
англійської та німецької філології Марина Зуєнко. Віце-президент – студентка
факультету філології та журналістики, учасник міжнародних програм, лауреат
стипендії Президента України Катерина Ніколенко. Директор (науковий керівник)
– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури
Ольга Ніколенко.

