
 
 

ЗВІТ 

 циклової комісії словесних дисциплін 

про наукову та навчально-методичну роботу 

за ІІ семестр 2022 року 

 

1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science core collection(запис згідно 

норм бібліографії) 

1. Boichuk, P., Ivanova, N., Denysenko, N., Bliashevska, A., Marchuk, S., 

& Knight, N. (2022). Innovative Pedagogy of Froebel through the Online Platform 

“Prezi” in Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), 

233-245. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/516  

 

2. Наукові публікації у наукових виданнях, включені до переліку 

наукових фахових видань України(запис згідно норм бібліографії) 

1. Blashevska A., Dmytrenko N., Fedorets М. Oral and written 

communicative competence at the lessons of foreign and native languages in primary 

school in the process of blended learning. Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 

2022. Вип. 15. C.154-163. 

2. Вірста С.Є., Гончарук О.М.. Жалко Т.Й. Емоційний інтелект як 

засіб створення креативних продуктів на заняттях мовно-літературної освітньої 

галузі. Інноватика у вихованні. 2022. №15  С.164-172. 

3. Гончарук О. М., Шуст Л. М., Дацюк В. В. Використання елементів 

народознавства на уроках української мови як одна з умов формування 

компетентності вільного володіння державною мовою. Інноватика у вихованні: 

збірник наукових праць. Вип. 15. Рівне : РДГУ, 2022. С. 269–278. 

4. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А.   Die Rolle des 

landeskundlichen Aspekts beim Erlernen einer Fremdsprache. Наукові записки 

національного університету «Острозька академія» : науковий журнал, Вип. 13 

(81), Острог :  Видавництво національного університету «Острозька академія», 

2022. С. 184–187. 

5. Лук’янчук М. В., Дзямулич Н. І., Ляшко А. В. Особливості 

використання Мyеnglіshlab як однієї з інтерактивних технологій змішаного 

навчання. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: 

серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 

13(81). С. 136-141. 

6. Кузьміна І. В. Шляхи формування патріотичної свідомості 

студентської молоді через дослідження фольклорної спадщини Лесі Українки 

та Ігоря Стравінського (на прикладі драми-феєрії «Лісова пісня» та балету 



 
 

«Весна священна). «Молодь і ринок» науковий журнал. 2022 № 3-4 (201-202), 

березень-квітень, 2022. С. 151-155. 

7. Найт Н. Ф. Явище перехідності частин мови у сучасній українській 

граматиці. Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13(81). С. 37–

41. 

8. Триндюк В.А., Мартинюк А.П., Губіна А.М. Розвиток soft skills 

засобами інтерактивних технологій (підручників) на заняттях з іноземної мови 

у закладах вищої освіти. Інноватика у вихованні.  Рівне: РДГУ, 2022. Вип. 15. С.  

225-235 https://doi.org/10.35619/iiu.v1i15 (0,8 др. арк) ЖУРНАЛ «Інноватика у 

вихованні» включений до Переліку наукових фахових видань України у 

категорію «Б» у галузі педагогічних наук (Index Copernicus). 

9. Лобанова С.І., Мартинюк А.П. Проектна діяльність студентів при 

вивченні іноземної мови у технічних ЗВО. Інноватика у вихованні.  Рівне: 

РДГУ, 2022. Вип. 15. С. 187-194 https://doi.org/10.35619/iiu.v1i15 (0,8 др. Арк). 

 

3. Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або 

дискусійні публікації з наукової або професійної тематики(запис згідно норм 

бібліографії)  

1. Бляшевська А.В., Федорець М.А.  Дмитренко Н.С. Developing 

Communicative Competence at the Lessons of Languages in Primary School in the 

Process of Blended Learning. Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної 

конференції  «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства» 

Рівне, 15 .02. 2022. С.102–106. 

2. Гончарук О. М., Шуст Л. М. Шляхи виникнення індивідуально-

авторських новотворів. Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі: європейський та національний досвід: матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 12-

13 травня 2022 року. Суми, 2022. С. 72–74. 

3. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А.   Die Rolle des 

landeskundlichen Aspekts beim Erlernen einer Fremdsprache. Наукові записки 

національного університету «Острозька академія» : науковий журнал, Вип. 13 

(81),  Острог :  Видавництво національного університету «Острозька академія», 

2022. С. 184–187. 

4. Денисова С.П., Кузьмич О.В. Способи та проблеми перекладу 

фразеологічних одиниць в англійській мові. Актуальні проблеми 

міжкультурної комунікації : матеріали I міжнародної науково-практичної 

конференції, Луцьк, 6 квітня, 2022 року. С. 132 – 134. 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48435


 
 

5. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А. Коледжу – 82. Збірник 

виховних заходів  викладачів Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради (Випуск 12). Луцьк : ФОП 

Мажула Ю.М., 2022. С. 119 – 123. 

6. Столярчук О.М., Кузьміна І.В. Виховання громадянина-патріота як 

пріоритетний напрямок виховної роботи. Актуальні проблеми науки, 

перспективи та виклики: зб. матеріалів II Міжнародна науково-теоретична 

конференція,10 червня 2022, Сідней, Австралія. С. 28-29. 

7. Найт Н.Ф. Транспозиція як один із виявів морфолого-

синтаксичного способу словотвору. Матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації», 06 

квітня 2022 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ 

Луцького НТУ, 2022. С.234-235. 

 

4. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (запис згідно норм бібліографії) 

1. Кузьміна І. В., Столярчук О. М. Сучасна українська мова. Лекції 

(навчальний посібник). Луцьк: Терен, 2022. 284 с. 

 

5. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів /методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць (запис 

згідно норм бібліографії) 

 

6. Участь за кордоном у наукових конференціях, симпозіумах, 

форумах, семінарах та виступ із доповідями, з публікацією тез(прізвище, 

ініціали; назва наукового заходу, країна, місто, заклад, дата, тема 

виступу/доповіді) 

 

7. Закордонні відрядження для проведення наукової та викладацької 

роботи, стажування (прізвище, ініціали, місце стажування, № документу, 

дата його видачі) 

1. Дзямулич Н. І. European academy of scienes &research Hamburg, Gemany, 

XI-12-190293846-20,  09.02.2022. 

 



 
 

8. Участь у всеукраїнських, обласних наукових конференціях, 

семінарах, тренінгах тощо(прізвище, ініціали; назва наукового заходу, місто, 

заклад, дата, сертифікат (к-ть годин,номер чи дата видачі за наявності)) 

1. Бляшевська А.В. І Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжкультурної комунікації», 06 квітня 2022 року, 

Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022, 

сертифікат 8 год. 

2. Бляшевська А.В. VII міжнародна конференція «Сучасні проблеми 

германського та романського мовознавства», м. Рівне, 15 лютого 2022 року, 

сертифікат 7 годин. 

3. Бляшевська А.В. Міжнародний науково-практичний семінар 

«Міжнародна комунікація і переклад», Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, 3 лютого 2022 року, сертифікат 

№220203\312, 6 год (0,2 кредити). 

4. Бляшевська А.В. Круглий стіл «Створення полікультурного 

середовища у процесі викладання іноземної мови в умовах дистанційного 

навчання» 20 травня, 2022 рік. 

5. Вірста С.Є.VII міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми 

германського та романського мовознавства» Рівне, 15 лютого 2022 року, 

сертифікат 7 годин. 

6. Вірста С.Є. Всеукраїнський наук.-метод. семінар «Курс Зарубіжної 

літератури в Нуш: стратегії і перспективи». Сертифікат № 172/22,  від 16-19 

травня 2022, 54 год. 

7. Вірста С.Є. семінар-тренінг: «Ігрові технології в освітньому 

просесі. Розвиток професійних компетентностей» Сертифікат № 02045-22 від 

17 травня 2022 8 год. 

8. Вірста С. Жалко Т. «Комунікативна компетентність у контексті 

гуманістичної спрямованості освітнього процесу» мат. VIII міжнар. наук.-

метод. онлайн конф. ( м. Луцьк, 26 травня 2022 року) с. 25-29 

9. Вірста С. Є.  онлайн веб. «Рідномовна та багатомовна освіта у 

контексті сталого розвитку суспільства»  Сертифікат №2505202218 25 травня 

2022 3,5 год. 

10. Гончарук О. М. VІI Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м.Рівне, 

Рівненський державний гуманітарний університет, 15.02.2022, (сертифікат, 7 

год). 

11. Гончарук О. М. Круглий стіл «Теоретичні та прикладні аспекти 

сучасної лінгвістики», м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, 

20 травня 2022 р., (сертифікат, 4 год). 



 
 

12. Денисова С.П. Участь у сьомій міжнародній конференції «Сучасні 

проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне, 15 лютого 

2022 року, сертифікат 7 годин. 

13. Денисова С.П. Участь у І міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації», м. Луцьк, 6 

квітня 2022 року, сертифікат 8 годин. 

14. Денисова С.П. Участь у семінарі-тренінгу «Ігрові технології в 

освітньому процесі», ВІППО, м. Луцьк, 17 травня, 2022, сертифікат 8 годин. 

15. Денисова С.П. Участь у круглому столі «Теоретичні та прикладні 

аспекти сучасної лінгвістики», м. Луцьк, 20 травня 2022 року, сертифікат 4 

годин. 

16. Денисова С.П. Участь у вебінарі «Рідномовна і багатомовна освіта у 

контексті сталого розвитку суспільства», 25 травня 2022 року, сертифікат 3,5 

годин. 

17. Дзямулич Н. І.  Міжнародний інтерактив «Вища освіта в Німеччині 

та Україні в контексті діджиталізації, інтернаціоналізації та пандемії 

коронавірусу», Луцьк, КЗВО ЛПК, 20.01.2022. 

18. Дзямулич Н. І. Міжнародний науково-практичний семінар 

«Міжнародна комунікація і переклад», Вінниця, Вінницький державний 

педагогічний університет, 03.02.2022, сертифікат (6 год, №220203) 

19. Дзямулич Н. І. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», Рівне, 

Рівненський державний гуманітарний університет, 15.02.2022, сертифікат (7 

год, 15.02.2022) 

20. Дзямулич Н. І. «30 днів сили», Київ, КСУ VIDEOMATICA, 

20.04.2022, сертифікат №1t3buy-ce000371  

21. Дзямулич Н. І. Всеукраїнський науково-методичнй семінар «Курс 

зарубіжної літератури:стратегії та перспективи», Луцьк, ВДУ, 16 -19.05.2022, 

сертифікат (54 год, №178/22) 

22. Дзямулич Н. І. Круглий стіл «Теоретичні та прикладні аспекти 

сучасної лінгвістики», Луцьк, Луцький національний технічний університет, 

20.05. 2022, сертифікат (4 год, 20.05. 2022 ) 

23. Кузьмич О. В. Семінар-тренінг «Комунікативна культура педагога», 

ВІППО, м. Луцьк, 18 січня, 2022, сертифікат 8 годин. 

24. Кузьмич О. В. VII міжнародна конференція «Сучасні проблеми 

германського та романського мовознавства», м. Рівне, 15 лютого 2022 року, 

сертифікат 7 годин. 



 
 

25. Кузьмич О. В. І Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжкультурної комунікації», м. Луцьк, 6 квітня, 2022 

року, сертифікат 8 годин. 

26. Кузьмич О. В. Семінар-тренінг «Ігрові технології в освітньому 

процесі», ВІППО, м. Луцьк, 17 травня, 2022, сертифікат 8 годин. 

27. Кузьмич О. В.  Круглий стіл «Теоретичні та прикладні аспекти 

сучасної лінгвістики», м. Луцьк, 20 травня 2022 року, сертифікат 4 годин. 

28. Кузьмич О. В. Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у 

контексті сталого розвитку суспільства», 25 травня 2022 року, сертифікат 3,5 

годин. 

29. Кузьміна І. В. VІІ Міжнародна науково-практична конференція: 

«Сучасні проблеми германського та романського мовознавства» м. Рівне РДГУ 

«Філологічний факультет. Кафедра практики англійської мови та методики 

викладання». 15.02.22, сертифікат, 8 год. 

30. Мартинюк А.П. І Міжнародна науково-практична конференція, 06 

квітня 2022 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк.  

(сертифікат, 8 год, 06.04.2022)  

31. Мартинюк А.П. IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Соціальна допомоога і соціальна робота: виклики сучасності» 19-20 травня 

2022 року,  Луцький національний, Луцьк. (Сертифікат, 8 год, 20.05.2022)  

32. Мартинюк А.П. Круглий стіл «Теоретичні та прикладні аспекти 

сучасної лінгвістики» 20 травня 2022 року, ЛНТУ (сертифікат, 4 год, 

20.05.2022). 

33. Найт Н.Ф. І Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжкультурної комунікації», 06 квітня 2022 року, 

Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022, 

сертифікат 8 год. 

34. Найт Н.Ф.  Сьома міжнародна конференція «Сучасні проблеми 

германського та романського мовознавства», м. Рівне, 15 лютого 2022 року, 

сертифікат 7 годин. 

35. Найт Н.Ф. Круглий стіл «Створення полікультурного середовища у 

процесі викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання» у 

співпраці з ЛНТУ, 20 травня 2022 року, сертифікат. 

36. Ніколаєва І, А, І Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжкультурної комунікації», 06 квітня 2022 року, 

Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022, 

сертифікат 8 год. 

37. Ніколаєва І. А. ІІ студентська науково-практична онлайн-

конференція «Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових 



 
 

коледжів» (м. Київ, Київський університет Бориса Грінченка, фаховий коледж 

«Універсум». 26 травня 2022 року). 

38. Ніколаєва І. А. Участь у сьомій міжнародній конференції «Сучасні 

проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне, 15 лютого 

2022 року, сертифікат 7 годин. 

39. Ніколаєва І. А. Онлайн-тренінг для наукових керівників та 

здобувачів освіти щодо використання антиплагіатної системи Strikeplagiarism 

«Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза наукових текстів» 

40. Федорець М. А.,   Круглий стіл «Теоретичні ти прикладні аспекти 

сучасної лінгвістики». ЛНТУ м. Луцьк. 20.05.2022. 4 години (електронний 

сертифікат). Тема виступу - «Зіставний аналіз фреймових структур інтернет 

концептів (web/веб, chat/чат, blog/блог, forum/форум etc.) американської та 

української преси».  

41. Шуст Л. М. VІI Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м.Рівне, 

Рівненський державний гуманітарний університет, 15.02.2022, (сертифікат, 7 

год). 

42. Шуст Л. М. V Міжнародна науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в 

освітньому просторі: європейський та національний досвід» (м. Суми, 12-13 

травня 2022 року) (сертифікат, 12 год; 0,4 кредиту ЄКТС). 

43. Шуст Л. М. Круглий стіл «Створення полікультурного середовища 

у процесі викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання», 

20.05.2022. 

44. Шуст Л. М. Круглий стіл «Теоретичні та прикладні аспекти 

сучасної лінгвістики», м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, 

20 травня 2022 р., (сертифікат, 4 год). 

 

9. Підвищення кваліфікації (стажування) в Україні (прізвище, ініціали, 

тема, дата, сертифікат (к-ть годин, номер чи дата видачі за наявності)) 

1. Бляшевська А.В. Нетрадиційні методи викладання іноземних мов у 

початковій школі. 12.05.2022 — 06.06.2022, свідоцтво, реєстраційний номер 

№АС 120-15. 60 год\2 кредити, наказ №4-К\В від 12.05.2022. 

2. Денисова С.П. ВІППО, підвищення кваліфікації, семінар-тренінг 

«Ігрові технології в освітньому процесі», сертифікат № 02075-22,  видано: 

Луцьк, 17 травня 2022 року, 8 год. 

3. Кузьмич О.В. ВІППО, підвищення кваліфікації, семінар-тренінг 

«Комунікативна культура педагога», сертифікат № ПП № 00072-22, видано:  

Луцьк, 18 січня, 2022, 8 год. 



 
 

4. Кузьмич О.В. ВІППО, підвищення кваліфікації, семінар-тренінг 

«Ігрові технології в освітньому процесі», сертифікат № 02075-22,  видано: 

Луцьк, 17 травня 2022 року, 8 год. 

5. Столярчук О.М. «Конфліктологія в освітньому форматі для 

вчителів та вихователів. Класний керівник/Вихователь», 03.06.2022, сертифікат 

№5623205412280,15 год. 

 

10. Підвищення кваліфікації (слухання онлайнкурсів, вебінарів 

тощо)(прізвище, ініціали, назва/тема заходу, дата, сертифікат (к-ть годин, 

номер чи дата видачі за наявності)) 

1. Бляшевська А.В. Щорічний вебінар «Рідномовна та багатомовна 

освіта у контексті сталого розвитку суспільства» Кафедра Юнеско «Неперервна 

професійна освіта XXI століття» Інститут педагогічної освіти та освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 3,5 год (свідоцтво № 2505202246 

від 25.05.2022. 

2. Дацюк В. В. Академічна доброчесність: онлайн-курс для 

викладачів, 20.06.2022, сертифікат (60 годин (2 кредити ЄКСТ)). 

3. Денисова С.П. Міністерство освіти і науки України,  онлайн-курс  

кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інститут 

педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

«Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», 

сертифікат № 2505202241, 3,5 год. 

4. Дзямулич Н. І. «Інклюзія. Категорії освітніх труднощів та рівні 

підтримки у навчанні дітей з особливими освітніми проблемами у ЗЗСО», 

Національна платформа педагогічних установ, 04 -05.02.2022, сертифікат (15 

год, № 6931108353328). 

5.  Дзямулич Н. І. «Світ врятує література. Креативні та сучасні 

стратегії формування», EdEra,ТОВ «Едюкейшнал ера», 26.05.2022, сертифікат 

(3 год, № 2577f245-3986-43b9-9a69-f71b9838b3de). 

6. Дзямулич Н. І. «Practical tips for EdTech in Higher Education», British 

Counsil, 17.02.2022, Certificate of Attendance (1,5 год, 17.02.2022). 

7. Кузьмич О.В. Міністерство освіти і науки України,  онлайн-курс  

кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інститут 

педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

«Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», 

сертифікат 2505202241, 3,5 год. 

8. Кузьміна І. В. Онлайн курси EdEra «Оцінювання без знецінювання» 

15.04.2022, сертифікат, 30 год. 

https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=2577f245-3986-43b9-9a69-f71b9838b3de


 
 

9. Кузьміна І. В. Онлайн-курси Prometheus «Дизайн-мислення в 

школі» 16.04.2022, сертифікат, 30 год. 

10. Кузьміна І. В. Онлайн-курси Prometheus «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» 16.02.2022, сертифікат, 15 

год. 

11. Ніколаєва І. А. Онлайн-курс Prometheus «Впровадження інновацій в 

школах» Prometheus, 60 год. (сертифікат від 10.01.2022) 

12. Ніколаєва І. А. Щорічний вебінар «Рідномовна та багатомовна 

освіта у контексті сталого розвитку суспільства» Кафедра Юнеско «Неперервна 

професійна освіта XXI століття» Інститут педагогічної освіти та освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 3,5 год (свідоцтво № 2505202237 

від 25.05.2022) 

13. Федорець М.А. Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у 

контексті сталого розвитку суспільства». 25 травня 2022 року,   сертифікат 3.5 

години №2505202247). 

14. Федорець М.А. Вебінар Macmillan Education  «Tips for Formative 

Assessment in New Ukrainian School» 10 лютого 2022  сертифікат 3 год  № ME-

0000008706. 

 

11. Участь у професійних конкурсах (прізвище, ініціали, назва конкурсу, 

номінація, місто, заклад, дата, результат – диплом І ступеня учасника, 

подяка, тощо) 

 

12. Керівництво науковою роботою студентів / наявність публікацій 

(прізвище, ім’я студента, (запис згідно норм бібліографії), група, 

спеціальність, ОС/ОКР/ОПС, прізвище, ініціали наукового керівника) 

1. Ангеліна Вознюк. Традиційні та альтернативні методи навчання 

іноземної мови. Волинська весна: перші паростки науки: збірник матеріалів VІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з нагоди 300-

річчя від дня народження Григорія Сковороди (25 березня 2022 року КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / упоряд.С. 

Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. С.58-59. 

 https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view. 

(3-А, 013 Початкова освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – Бляшевська А.В.). 

2. Марія Омельчук, Мирослава Троцюк. Інноваційні освітні технології 

у вивченні іноземної мови. Волинська весна: перші паростки науки: збірник 

матеріалів VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з 

нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (25 березня 2022 

року КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / 

https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view


 
 

упоряд.С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. С.239-240. 

 https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view. 

(3-Б, 013 Початкова освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – Бляшевська А.В.). 

3. Софія Сахнюк, Юлія Яковець. Інтенсивне навчання іноземної мови. 

Волинська весна: перші паростки науки: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції з нагоди 300-річчя від дня 

народження Григорія Сковороди (25 березня 2022 року КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / упоряд.С. Марчук, І. 

Ковальчук. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. С.299-300. 

 https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view. 

(3-В, 013 Початкова освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – Бляшевська А.В.). 

4. Ковальчук Анна. Позакласна робота з іноземної мови. Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

міжкультурної комунікації», 06 квітня 2022 року, Луцький національний 

технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022. С. 36-38.(3-А, 013 

Початкова освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – Бляшевська А.В.). 

5. Вознюк Ангеліна. Роль мотивації у вивченні іноземної мови.І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

міжкультурної комунікації», 06 квітня 2022 року, Луцький національний 

технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022. С. 112-113.(3-А, 013 

Початкова освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – Бляшевська А.В.). 

6. Вікторія Васильчук, Наталія Поліщук. Байки Григорія Сковороди у 

дитячому читанні. VІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Волинська Весна: перші 

паростки науки» ( з нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) 

02 березня 2022 С. 28-30. (3 курс, 013 Початкова освіта, молодший спеціаліст. 

Наук.кер. – Вірста С.Є.). 

7. Ткачук Н. Розвиток мовлення молодших учнів засобами усної 

народної творчості. Волинська весна: перші паростки науки: зб. матеріалів VІ 

Всеукр. студ. науково-практ. конференції. Луцьк, 2022. С. 340–342 (група 4-В, 

спеціальность 013 Початкова освіта, ОКР молодший спеціаліст, науковий 

керівник – О. М. Гончарук). 

8. Середа Анна, Слива Софія. Вивчення іноземної мови в умовах 

дистанційного навчання. Волинська весна: перші паростки науки: зб. матеріалів 

VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (25 березня 

2022 року). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2022. С.306–308. (4-Б, 013 

Початкова освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – Денисова С.П.) 

9. Буць А.,  Куць Ю. Малі жанри українського фольклору як чинники 

формування національної свідомості учнів початкової школи. Волинська весна: 

перші паростки науки». зб. матеріалів VІ Всеукр. студ.наук.-практ.конф. (25 

https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view
https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view


 
 

бер. 2022 року). Луцьк : Луцький педагогічний коледж. (4-а, 4-б 013 Початкова 

освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – Дмитренко Н.С.) 

10. Ковальчук Христина, Кисляк Єлизавета. The importance of modern 

technologies of learning English language. VІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Волинська весна: перші паростки науки», 02 

березня 2022 року. С.149-151 (студентки 3 курсу спеціальності 013 Початкова 

освіта,факультету початкової освіти, науковий керівник — Мартинюк 

А.П.) https://drive.google.com/file/d/1ot-

oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view. 

11. Вікторія Вольська, Ольга Гончар. Interactive technologies in teaching 

English language VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Волинська весна: перші паростки науки», 02 березня 2022 року.С.64-66. 

(студентки 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта,факультету початкової 

освіти, науковий керівник — Мартинюк А.П.) https://drive.google.com/file/d/1ot-

oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view 

12. Бродовська Ірина Казки як засіб комунікативної спрямованості 

уроків англійської мови на початковому етапі навчання. Збірник матеріалів ІІ 

студентської науково-практичної онлайн-конференції «Перші кроки у науці: 

науковий пошук студентів фахових коледжів» (м. Київ, Київський університет 

Бориса Грінченка, фаховий коледж «Універсум». 26 травня 2022 року). 2022. С. 

14-17. (4-А, 013 Початкова освіта, молодший спеціаліст. Наук.кер. – 

Ніколаєва І. А.) 

13. Сорочан Анна. Формування іншомовної комунікативної 

компетенції молодших школярів шляхом використання сучасних технологій. VІ 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Волинська весна: 

перші паростки науки», 02 березня 2022 року.С.64-66. (3 -А, спеціальність 013 

Початкова освіта, ОКР молодший спеціаліст, науковий керівник - Федорець 

М.А.). 

14. Тригуба С. Особливості роботи зі словниковими словами. 

Волинська весна: перші паростки науки: зб. матеріалів VІ Всеукр. студ. 

науково-практ. конференції. Луцьк, 2022. С. 345–347 (група 4-В, спеціальность 

013 Початкова освіта, ОКР молодший спеціаліст, науковий керівник – 

Л. М. Шуст). 

15. Шовкович Я. Особливості роботи з іменниками у 1 класі НУШ. 

Волинська весна: перші паростки науки: зб. матеріалів VІ Всеукр. студ. 

науково-практ. конференції. Луцьк, 2022. С. 394–396 (група 4-В, спеціальность 

013 Початкова освіта, ОКР молодший спеціаліст, науковий керівник – 

Л. М. Шуст). 

https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view
https://drive.google.com/file/d/1ot-oHbRAn1GAafDpyviMCzdG0pG61YPW/view


 
 

13. Рецензування навчально-методичних посібників, авторефератів, 

методичних рекомендацій тощо 

Гончарук О.М. Рецензії на: 

1. Методичну рекомендацію «Розвиток загальнонавчальних умінь та 

навичок молодших школярів за програмою» Нуш (автор 

Л. Л. Андрощук, учитель початкових класів ЗЗСО №15); 

2. Методичну рекомендацію «Літературні сценарії» (автор 

Т. В. Бойко). 

Шуст Л.М.Рецензії на: 

3. Навчальний посібник «Сучасна українська мова: лекції» (автори 

Кузьміна І. В., Столярчук О. М. 

4. Бляшевська А.В. (4 позиції) 

 

14. Підготовка студентів-переможців олімпіад (І-ІІІ місце), наукових, 

творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, обласних, міських, закладу освіти) (прізвище, 

ім’я, студента, група, спеціальність, назва заходу, місце, дата, результат – 

диплом І ступеня, подяка, тощо, прізвище наукового керівника) 

 

15. Проведення, участь у заходах на кафедрі/цикловій комісії 

(прізвище, ініціали, назва заходу, дата проведення, статус – організатор, 

учасник, слухач) 

1. Викладачі ЦК словесних дисциплін. Challenge talk “GLOW”, 18 

травня, 2022 року, організатор — Ніколаєва І.А. 

2. Викладачі ЦК словесних дисциплін. Арт-кластер «Вишиванка – код 

нації», 19 травня, 2022 рік, організатор — Вірста С.Є. 

3. Викладачі ЦК словесних дисциплін. Круглий стіл «Створення 

полікультурного середовища у процесі викладання іноземної мови в умовах 

дистанційного навчання» 20 травня, 2022 рік, організатор — Бляшевська А.В. 

4. Викладачі іноземних мов ЦК словесних дисциплін. І Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжкультурної 

комунікації», 6 квітня 2022 року, у співпраці з ЛНТУ, співорганізатор — 

Бляшевська А.В. 

5. Гончарук О. М., Шуст Л.М. Конференція «Особливості написання 

курсової роботи з методики навчання предметів мовно-літературної освітньої 

галузі: рекомендації для студентів ОКР молодший спеціаліст», 19.01.2022 

(співорганізатор). 



 
 

6. Викладачі ЦК. Круглий стіл «Теоретичні та прикладні аспекти 

сучасної лінгвістики», м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, 

20 травня 2022 р., організатор — Бляшевська А.В., Федорець М.А. 

7. Викладачі ЦК. Участь у заходах, присвячених Дню рідної мови (23 

лютого). 

8. Викладачі ЦК. Участь у заході, присвяченому Дню гідності і 

свободи (20 лютого). 

9. Викладачі ЦК. Участь у Дні відкритих дверей ЛПК (04.06.2022). 

 

16. Присудження наукового ступеня (кандидат наук (доктор 

філософії); доктор наук) 

 

17. Присвоєння вченого звання доцента/професора 

 

18. Пропозиції 

Мирного неба та гарної відпустки! Дякуємо за співпрацю! 

 

 

  



 
 

Зведені основні показники про роботу викладачів ЦК словесних 

дисциплін 

за січень-червень 2022 року 

 

N 

з/п 

Назва показника К-ть 

1 Наукові публікації у періодичних виданнях, уключених до 

наукометричних баз Scopus або WebofScienceCoreCollection 

1 

2 Наукові публікації у наукових виданнях, які включені до 

переліку наукових фахових видань України 

9 

3 Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або 

дискусійні публікації з наукової або професійної тематики 

7 

4 Наявність виданого підручникачинавчальногопосібника 

(включаючиелектронні) абомонографії 

1 

5 Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів /методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

 

6 Участь за кордоном у наукових конференціях, симпозіумах, 

форумах, семінарах та виступ із доповідями, з публікацією тез 

 

7 Закордонні відрядження для проведення наукової та 

викладацької роботи, стажування: 

1 

8 Участь у всеукраїнських, обласних наукових конференціях, 

семінарах, тренінгах тощо 

7.1 Всеукраїнські 

7.2 Всеукраїнські із міжнародною участю 

7.3 Обласні/регіональні 

7.4 Між закладами освіти 

7.5.Інші 

44 

 

 

 

9 Відомості про підвищення кваліфікації (стажування)в Україні 5 

10 Підвищення кваліфікації (слухання онлайнкурсів, вебінарів 

тощо) 

8.1 Онлайнкурси 

8.2 Вебінари 

 

14 

 

11 Участь у професійних конкурсах  

12 Керівництво науковою роботою студентів 15 

13 Рецензування навчально-методичних посібників, 7 



 
 

авторефератів, методичних рекомендацій тощо 

14 Підготовка студентів-переможців (І-ІІІ місце): 

11.1 олімпіади 

11.2 наукові конкурси 

11.3 творчі конкурси 

11.4 мистецькі конкурси 

11.5 спортивні змагання 

 

15 Заходи на цикловій комісії 9 

16 Присудження наукового ступеня (кандидат наук (доктор 

філософії); доктор наук) 

 

17 Присвоєння вченого звання доцента/професора  

18 Проблеми/пропозиції 1 

 

 

 

ПОДАНА ІНФОРМАЦІЯ Є ДОСТОВІРНОЮ 

 

Голова ЦК словесних дисциплін   Алла БЛЯШЕВСЬКА 

 

       

 


