


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, 

над якою працює педагогічний колектив кафедри 

у 2022-2023 н.р. 

 «Мовно-літературний простір і культура комунікації» 

 

Науково-методичні проблемні індивідуальні завдання, над якими працюють члени 

кафедри філології 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

викладача 

Проблема, над якою працює 

викладач 

Результати роботи 

1.  Білоус  

Петро Васильович 

Актуальні проблеми української 

літературної медієвістики 

публікації в наукових 

фахових виданнях, участь у 

семінарах, конференціях, 

круглих столах 

2.  Бойчук Валентина 

Михайлівна 

Методичні аспекти викладання 

креативного письма 

публікації в наукових 

фахових виданнях, участь у 

семінарах, конференціях, 

круглих столах 

3. Мартинюк 

Микола 

Іванович 

Проблематика та персоналії 

літературного краєзнавства й 

української класичної літератури 

першої половини ХХ ст. 

публікації в наукових 

фахових виданнях, участь у 

семінарах, конференціях, 

круглих столах 

4. Подолюк 

Світлана 

Миколаївна 

Лінгвокульторолічний, 

психолінвістичний аспекти 

вивчення мови 

наукові публікації; 

сертифікати завершення 

спеціальних онлайн-курсів, 

вебінарів, семінарів; 

презентація та організація 

студентських заходів 

національно-патріотичного 

спрямування 

5. Стрельбіцька  

Олена 

Онуфріївна 

Формування національно свідомої, 

мовної особистості майбутнього 

педагога засобами 

медіалінгвістичних технологій 

наукові публікації; 

сертифікати завершення 

спеціальних онлайн-курсів, 

вебінарів, семінарів; 

презентація та організація 

студентських заходів 

національно-патріотичного 

спрямування 

6. Триндюк  

Валентина 

Анатоліївна 

 

Інноваційні  

методи навчання іноземної мови у 

вищій школі; удосконалення 

фахової підготовки майбутніх 

педагогів; дидактичні засади 

розвитку іншомовної комунікації 

студентів у закладах вищої освіти 

публікації в наукових 

фахових виданнях, участь у 

семінарах, конференціях, 

круглих столах 

7. Горбач 

Надія 

Василівна 

Формування педагогічної 

майстерності викладання рідної 

мови у початковій школі 

наукові публікації; 

сертифікати завершення 

спеціальних онлайн-курсів, 

вебінарів, семінарів; 

презентація та організація 

студентських заходів 

національно-патріотичного 

спрямування 

 



Склад кафедри філології 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 

викладача 

Пед. стаж 

(на 01.09. 

2022) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Навчальні дисципліни, 

які  викладає 

Рік 

проходжен

ня 

останньої 

атестації 

1. Білоус  

Петро 

Васильович 

 

46 років доктор 

філологічних 

наук, професор 

Українознавство 

Література для дітей 

дошкільного віку 

Актуальні проблеми 

методики викладання 

української літератури в 

школі 

2019 

2. Бойчук 

Валентина 

Михайлівна 

 

6 років кандидатка 

філологічних 

наук, 

спеціалістка, 

старший 

викладач 

Іноземна мова 

Практикум з методикою 

навчання іноземної мови 

Англійська мова: 

теоретичний та 

практичний курс 

Практичний курс 

іноземної мови 

Методика навчання 

іноземної мови 

Країнознавство та 

англійська дитяча 

література 

Теоретичний курс 

іноземної мови 

2019 

3. Мартинюк 

Микола 

Іванович 

 

22 роки 10 

місяців 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент, 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Літературні студії: 

Україна і світ 

Дитяча література з 

методикою навчання 

літературного читання 

Культура академічної 

доброчесності здобувача 

вищої освіти 

Українська література 

Українознавство 

Література для дітей 

дошкільного віку  

2019 

4. Подолюк 

Світлана 

Миколаївна 

 

17 років  кандидатка 

філологічних 

наук, 

спеціалістка 

вищої категорії, 

викладач-

методист  

 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням. Основи 

психолінгвістики 

Українська мова  за 

професійним 

спрямуванням. Основи 

спортивного 

коментування 

Українознавство з 

методикою викладання 

Українознавство 

Українська мова за 

2018 



професійним 

спрямуванням 

5. Стрельбіцька  

Олена 

Онуфріївна 

 

10 років кандидатка 

філологічних 

наук, старша 

викладачка, 

спеціалістка 

вищої категорії  

СУМ з практикумом 

Українська мова у 

ділових професійних 

комунікаціях 

Методика навчання 

української мови, 

каліграфія 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Український фольклор 

Основи красномовства 

та сценічної 

майстерності 

2019 

6. Триндюк 

Валентина 

Анатоліївна 

 

18 років кандидатка 

філологічних 

наук, старша 

викладачка 

 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Практикум з іноземної 

мови 

Практикум усного і 

писемного мовлення 

Практичний курс 

іноземної мови 

Спортивні терміни та 

коментування іноземною 

мовою 

2021 

7. Горбач 

Надія 

Василівна 

 

14 років кандидатка 

філологічних 

наук, старша 

викладачка 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням  

Методика навчання 

української мови, 

каліграфія 

Основи 

медіаграмотності 

2020 

 



 

НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. НАУКОВІ-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ  

(конференції, семінари, круглі столи ін.) 

1. Круглий стіл «Мовна ситуація в Україні в 

контексті російсько-української війни» 

листопад Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 

2. Онлайн-форум «Мова – національна зброя у 

боротьбі за Україну» 

листопад Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 

3. Студентський науковий семінар «Українознавчий 

контент у розвитку української освіти» до Днів 

науки 

травень Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 

    

    

    

    

2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ  

(робота з обдарованими, участь в олімпіадах, конкурсах) 

 І етап Міжнародного конкурсу знавців з 

української мови імені Петра Яцика 

 викладачі кафедри 

    

3. ЗАХОДИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

    



 

№  
Перелік обов’язкових до розгляду 

питань 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про вик. 

  
серпень-

вересень 
  

1. Особливості організації освітнього 

процесу у І семестрі 2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Мартинюк М. І.  

2. Затвердження плану роботи 

кафедри філології на 2022/2023 

н.р. та плану науково-методичної 

роботи викладачів кафедри на 

2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Мартинюк М. І.  

3. Затвердження робочих програм 

освітніх компонентів на 

2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Мартинюк М. І.  

4. Затвердження плану роботи 

кабінету на 2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Триндюк В. А.  

5. Затвердження графіків 

консультацій та індивідуальної 

роботи викладачів кафедри у 1-му 

семестрі 2022/2023 н.р.  

серпень-

вересень 

Мартинюк М. І.  

6. Затвердження плану роботи з 

обдарованими студентами на 

2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Мартинюк М. І.  

7. Обговорення заходів до 

Європейського дня мов 

вересень Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 
 

8. Обговорення тематики заходів до 

тижня факультету початкової 

освіти та фізичної культури 

вересень-

жовтень 

Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 
 

9. Про затвердження тематики 

курсових робіт та методичних 

вказівок щодо написання курсових 

робіт 

серпень-

вересень 

Мартинюк М. І.  

10. Про рейтинг викладачів кафедри  серпень-

вересень 

Мартинюк М. І.  

11. Аналіз показників наукової та 

професійної активності 

серпень-

вересень 

Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 

 

  жовтень/ 

листопад 

  

1. Про затвердження екзаменаційної 

документації  

жовтень/ 

листопад 

Мартинюк М. І.  

2. Про роботу викладачів кафедри із 

забезпечення освітнього 

процесу підручниками та 

навчальними посібниками 

жовтень/ 

листопад 

Мартинюк М. І.  

3. VІIІ Всеукраїнська наукова 

конференція з міжнародною 

участю із серії «Літературні 

контексти ХХ століття» на тему 

«Єген Гуцало і доба», присвячена 

85 річниці від дня народження 

письменника 

жовтень Мартинюк М. І.  

4. Тематична зустріч-діалог «На 

московському кумачі України 

жовтень Мартинюк М. І.  



самостійної не вишити!» до 130-

річчя від дня народження і 85-

річчя з дня смерті українського 

письменника, режисера Миколи 

Куліша (1892–1937) з українською 

науковицею, журналісткою, 

листопад Мартинюк М.І. 17 

співробітницею Українського 

інституту національної пам’яті 

Лесею Бондарук, авторкою книги 

«Прямостояння. Українці в 

особливих таборах ГУЛАГу» 

(2022) 

5. Творчий вечір «Вересове сяйво» 

на пошанування поетеси і педагога 

Ніни Горик з нагоди 65-ліття 

авторки 

жовтень Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 
 

6. Обговорення заходів до Дня 

української писемності та мови. 

листопад Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 
 

7. Публічна онлайн-лекція до Дня 

української писемності та мови 

«Росія – не Росія» 

листопад Білоус П. В.  

8. Пам’ятний захід до Дня Гідності та 

Свободи в Україні, присвячений 

річниці початку Революції 

Гідності 

листопад Стрельбіцька О. О.  

9. Літературно-мистецька година до 

110-річчя від дня народження 

поета-пісняра Андрія Малишка 

«…І на тім рушникові оживе все 

знайоме до болю» 

листопад Мартинюк М. І.  

  грудень   

1. Про звіти викладачів циклової 

кафедри щодо підвищення 

кваліфікації та формування 

Клопотання про визнання 

результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на Педагогічну раду 

грудень Мартинюк М. І.  

2. Про Показники визначення рівня 

наукової та професійної активності 

викладачів кафедри 

грудень Мартинюк М. І.  

3. Про орієнтовний план підвищення 

кваліфікації викладачів кафедри на 

наступний календарний рік 

грудень Мартинюк М. І.  

4. Розгляд нових положень, які 

затверджуються на Вченій раді 

грудень Мартинюк М. І.  

5. Аналіз дистанційної роботи 

викладачів 

грудень Мартинюк М. І.  

6. Про підготовку до друку 

навчально-методичних видань 

викладачів 

грудень Мартинюк М. І.  

  січень   

1. Про виконання плану роботи січень Мартинюк М. І.  



кафедри за перше півріччя 

2022/2023 н.р. 

2. Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за перше 

півріччя 2022/2023 н.р. 

січень Мартинюк М. І.  

3. Про затвердження графіків 

консультацій та індивідуальної 

роботи викладачів на друге 

півріччя 2022/2023 н.р. 

січень Мартинюк М. І.  

4. Аналіз питань академічної 

доброчесності учасників 

освітнього процесу 

січень Мартинюк М. І.  

5. Мотиваційна літературна дискусія 

«Володимир Сосюра – патріот, 

жертва чи апологет режиму?»  

січень  Мартинюк М.І.  

6. Поетичний онлайн-флешмоб 

«Всім серцем любіть Україну 

свою…» до 125-річчя від дня 

народження Володимира Сосюри    

січень  Горбач Н.В.  

7. Кінолекторій до 85-річчя від дня 

народження Василя Стуса 

«Заборонений» 

січень  Стрельбіцька О.О.  

8. «Бути сином Василя Стуса…» 

Онлайн-діалог з українським 

письменником, літературознавцем, 

генеральним директором 

Національного музею Тараса 

Шевченка Дмитром Стусом  

січень  Мартинюк М.І.  

  лютий   

1. Пропозиції до проєкту ОПП лютий Мартинюк М. І.  

2. Розгляд і затвердження анотацій 

вибіркових освітніх компонентів 

лютий Мартинюк М. І.  

3. Обговорення заходів до Дня рідної 

мови 

лютий  Мартинюк М. І.  

4. Обговорення заходів до Днів Лесі 

Українки і Тараса Шевченка 

лютий Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 
 

  березень- 

квітень 

  

1. Розгляд, обговорення та 

затвердження екзаменаційної 

документації (екзаменаційні білети 

та методичні рекомендації) для 

проведення підсумкової атестації 

та семестрових екзаменів у ІІ 

семестрі 2022/2023 н.р. 

березень- 

квітень 

Мартинюк М. І.  

2. Про підготовку до захисту 

курсових робіт (дотримання 

академічної доброчесності, 

перевірка робіт на плагіат, 

відповідність вимогам тощо) 

березень- 

квітень 

Мартинюк М. І.  

3. Розгляд проєкту ОПП березень- 

квітень 

Мартинюк М. І.  

  травень   

1. Про результати співпраці з травень Мартинюк М. І.,  



кафедрою української літератури 

Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського та 

громадськими організаціями 

викладачі кафедри 

2. Аналіз дистанційної роботи 

викладачів 

травень Мартинюк М. І.  

3. Про підготовку до друку 

навчально-методичних видань 

викладачів 

травень Мартинюк М. І.  

4. Обговорення заходів до Днів 

науки - 2023 у Комунальному 

закладі вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради 

травень Мартинюк М. І., 

викладачі кафедри 

 

  червень   

1. Про виконання плану роботи 

кафедри за 2022/2023 н.р. 

червень Мартинюк М. І.  

2. Про виконання індивідуальних 

планів роботи викладачів 

червень Мартинюк М. І.  

3. Про стан взаємовідвідування 

освітніх заходів членами 

кафедри впродовж 2022/2023 н.р. 

червень Мартинюк М. І.  

4. Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за друге 

півріччя 2022/2023 н.р.  

червень Мартинюк М. І.  

5. Про результати захисту курсових 

робіт 

червень Мартинюк М. І., 

Білоус П. В., 

Стрельбіцька О. О., 

Бойчук В. М. 

 

6. Аналіз результатів опитувань 

здобувачів освіти щодо 

покращення якості викладання 

червень Мартинюк М. І.  

7. Кадровий потенціал кафедри червень Викладачі кафедри 

філології 

 

8. Про розгляд і затвердження 

попереднього навантаження 

викладачів на 2023/2024 н.р. 

червень Мартинюк М. І.  

 

 

 

 


