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Матеріали збірника присвячено висвітленню проблем, які обговорювалися на 
ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в сучасній освіті: 
український та світовий контекст», зокрема: інновації в сучасній середній 
освіті; інновації у вищій школі; іноземні мови в контексті глобалізації та 
модернізації сучасного світу тощо. 

Видання призначене для науковців, аспірантів, викладачів, студентів та всіх, 
хто цікавиться здобутками у галузі освіти. 
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конкуренція між державами, між націями. 
Глобальні процеси в суспільстві вимагають від учителя і викладача 

іноземної мови таких навичок: визначати істотні ознаки і тенденції 
розвитку найважливіших явищ і процесів у галузях науки і культури, 
порівнювати і співвідносити досягнення європейської та світової науки і 
культури з національними, пояснювати особливості та своєрідності 
різних проявів культурних контекстів у різних народів і представників 
різних культур. 

Важливе завдання учителя і викладача – допомогти своїм учням і 
студентам долати труднощі міжкультурної комунікації в епоху 
глобалізації. Вивчення іноземних мов у контексті глобального 
виховання має великий особистісно-розвивальний потенціал і створює 
сприятливі можливості для представлення в редукованому вигляді 
знань про культуру рідної та чужої країни, загальноєвропейської та 
загальнолюдської культури, тому що іноземна мова – важливий елемент 
культури народу - носія цієї мови.  
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LEARNING AND TEACHING ENGLISH FOR 

SUSTAINABILITY 
 
Teaching and learning English play an important role in education for 

sustainability. Education is inherent in moving towards greater sustainability 
as “sustainable systems are those which are (…) able to learn in order to 
maintain and adapt themselves” (Sterling, 2001 p. 54).  



  89

As Koïchiro Matsuura (Former Director-General, UNESCO) put it, 
“Educating for a sustainable future is a formidable challenge as it helps to 
better understand the complexity of the world. UNESCO has addressed the 
issues of sustainable development over a period of many years. Education – 
in all its forms and at all levels – is seen not only as an end in itself but also as 
one of the most powerful instruments for bringing about the changes required 
to achieve sustainable development. Teachers, of course, are vital actors in 
this process and consequently have been given special attention” (Teaching 
and learning, 2019). 

Within formal education, rather than imparting objective knowledge to 
passive students, this implies developing a range of critical and reflective 
competencies such as those described the Centre for Eco-Literacy (2009): 

• The ability to think systemically  
• The ability to think critically, to solve problems creatively, and to apply 

ethics to new situations  
• The ability to assess the impact of human technologies and actions and 

to envision the long-term consequences  
• Empathy and the ability to see from multiple perspectives 
• A commitment to equity, justice, inclusivity, and respect for all people  
• Skills in building, governing, and sustaining communities  
• Practical skills to create and use tools, objects, and procedures 

required by sustainable communities  
There is also an emphasis on collaborative working, intercultural 

awareness and interpersonal skills accepting that we as individuals are 
connected to communities, locally, nationally and globally. 

The project that addresses the issues is the New Generation School 
Teacher aimed at designing and piloting a New English Methodology 
Curriculum. On this Methodology Course, skills, such as critical thinking, 
concepts such as intercultural communication, and language competencies 
are integrated. Owing to the Project, views on language teaching and learning 
in Ukraine have somewhat shifted. Previously accepted teaching methods saw 
language as objective, for example grammar translation where learners 
memorized and translated written texts. In contrast, current approaches that 
are underpinned in the curriculum see language as inherently subjective in 
both production and interpretation, and functional. Furthermore, shifts in 
methodology have echoed shifts in thinking about language itself. For 
example, vocabulary is taught in context, rather than isolated words, and the 
emphasis is on learners noticing patterns of use in context rather than 
learning fixed rules connected to single words. From this view, the division 
into pure grammar and vocabulary is increasingly obsolete as language is seen 
as systemic, and words acquire their meaning through relationships with 
other words and the surrounding context.  

Current ELT practice, called the eclectic is in fact a mixture of many 
different methodologies. Therefore, within a set of emergent beliefs about the 
nature of teaching, learning and language, teachers select from a range of 
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methodologies to suit each learning context (Hedge, 2000). What is common 
for those methodologies is that they imply a humanistic approach, seeing 
learners central to their own learning and recognizing the value of 
collaboration and group work.  

Clearly not all English teachers support using these approaches as they 
might face challenges such as big classes, the culture of the school and fixed 
perceptions of the roles of teachers and learners, compulsory course books 
etc.  

However, identifying and discussing the rationale behind these 
methodologies is a crucial step in enabling teachers to act more as experts 
within their contexts. As proved by New Generation School Teacher Project, 
these methods work, and they are directly connected to skills and 
competencies which are in demand in the work place of today, and will help to 
build a better tomorrow.  
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД 

ШВЕЦІЇ 
 

Інтернаціоналізація вищої освіти є широким полем досліджень із 
постійно зростаючою кількістю форм співробітництва. Збільшення 
міжнародної мобільності грошей, знань, людей, цінностей та ідей 
створює нові можливості для інтернаціоналізації та міжнародної 
співпраці. Паралельно зростає конкуренція за ресурси між країнами та 
вищими закладами освіти. 

Сьогодення характеризується підвищенням попиту на вищу освіту 
на глобальному рівні. За статистикою, кількість іноземних студентів 


