
  



План науково-методичної роботи циклової комісії шкільної, дошкільної 

педагогіки, психології та методик на 2022-2023 н.р. 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання/

дата 

Відповідальні 

НАУКОВІ ЗАХОДИ (КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ ТА ІН.) 

1 Лекторій «Академічна доброчесність - запорука 

якісної освіти» 

вересень Стельмащук 

О.А. 

Калитяк А. І. 

2 Семінар-практикум «Готовність студентів до 

проведення позанавчальних виховних заходів зі 

школярами в умовах дистанційного навчання» 

жовтень Бахомент С.П. 

3 Семінар-практикум «Алгоритм надання першої 

психологічної допомоги та підтримки учасників 

освітнього процесу в умовах воєнних дій» 

жовтень Ярощук Н.П. 

4 Практикум «Цифрова ера, лідерство та командна 

робота» 

жовтень Замелюк М.І. 

Степанюк В.В. 

5 Семінар-практикум «Кроки до педагогічної 

майстерності» 

листопад Пушкар Н.С. 

Савчук С.В. 

6 Семінар-практикум «Вплив стресу на особистість під 

час війни: відновлюємо психологічні ресурси» 

листопад Аханова А.В. 

7 Воркшоп «Індекс інклюзії. Як я розумію інклюзію» листопад  Мельничук О.В. 

Ярощук Н.П. 

8 Історико-педагогічна розвідка «Освіта в Україні: від 

традицій до інновацій» 

листопад Антонюк Н.А. 

Чемерис І.В. 

9 Дискусійна платформа «Професійний стандарт 

вчителя як основа для формування професійних 

кваліфікацій» 

листопад Соняк Н.Л. 

10 Студентська олімпіада з педагогіки та психології серед 

студентів ОКР Молодший спеціаліст, спеціальностей 

013 Початкова освіта, 025 Музичне мистецтво, 017 

Фізична культура 

лютий Викладачі 

педагогіки та 

психології 

11 Воркшоп «Ресурси емоційної стійкості» березень Ярощук Н.П. 

Мельничук О.В. 

12 Круглий стіл за участю представників місцевих 

молодіжних організацій «Інноваційні технології 

співпраці громадських організацій із закладами 

загальної середньої освіти»  

квітень Бахомент С.П. 

13 Семінар-практикум «Погляди педагогів-класиків на 

проблему виховання підростаючого покоління» 

квітень Антонюк Н.А. 

Чемерис І.В. 

14  Практикум «Самомотивація – ключ особистостісного 

розвитку педагога» 

квітень Замелюк М.І. 

15 Квест-гра «Педагогічними стежками» травень Антонюк Н.А. 

Савчук С.В. 

16 Круглий стіл за участю стейкхолдерів «Нова 

українська школа: досвід та перспективи» 

травень Антонюк Н.А. 

Пушкар Н.С. 

Соняк Н.Л. 

17 Науково-практичний семінар: «Українське 

наукознавство: персоналії, погляди, ідеї».  

травень Антонюк Н.А., 

Бубін А.О., 

Циплюк А.М. 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА (тема виступу на засіданні ЦК) 

1 Удосконалення змісту освітніх компонентів 

психолого-педагогічного спрямування ОПП 013 

Початкова освіта 

вересень Марчук С.С. 

2 Організація інклюзивного освітнього середовища в 

закладах освіти в 2022/2023 н.р. 

вересень Мельничук О.В. 

3 Формування мотивації у студентів навчально-

пізнавальної мотивації до навчання. 

вересень Степанюк В.В. 

4 Дотримання учасниками освітнього процесу 

принципів академічної доброчесності 

листопад Циплюк А.М. 

5 Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами  

листопад Стельмащук 

О.А. 

6 Про методи і критерії оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти 

листопад Антонюк Н.А. 

7 Гуманістичний підхід у створені безпечного 

освітнього середовища у закладі вищої освіти  
січень 

Савчук С.В. 

8 Психологічне благополуччя педагогів - запорука 

високої продуктивності освітнього процесу 

 

січень 

Аханова А.В. 

9 Аналіз результатів проходження практики з з  

професійної кваліфікації Асистент вчителя з 

корекційної освіти (суродопедагог)  

січень 

Мельничук О.В. 

 Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього 

вчителя НУШ засобами навчальної дисципліни 

березень Пушкар Н.С. 

10 Про імідж сучасного учителя та від чого він залежить. 
березень 

Чемерис І.В. 

11 Формування професійного спілкування майбутнього 

вихователя закладу дошкільної освіти. 
березень 

Калитяк А.І. 

12 Створення безпечного освітнього середовища у 

закладі вищої освіти 
травень 

Фаловська Ірина 

13 Психологічна безпека освітнього середовища травень Ярощук Н.П. 

14 Організаційно-педагогічні умови практичної 

підготовки студентів з додаткової спеціалізації 

педагог-організатор 

травень Бахомент С.П. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

(робота з обдарованими, участь в олімпіадах, конкурсах) 
 

1 Підготовка до участі у всеукраїнських науково-

практичних конференція, семінарах, круглих столах, 

тренінгах. 

Протягом 

року 

Викладачі ЦК 

2 Підготовка до участі у студентській олімпіаді з 

педагогіки та психології серед студентів ОКР 

Молодший спеціаліст, спеціальностей 013 Початкова 

освіта, 025 Музичне мистецтво, 017 Фізична культура 

Лютий  

Викладачі 

педагогіки та 

психології 

3 Підготовка до участі у всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції «Волинська весна: 

перші паростки науки» 

Березень  

Викладачі ЦК 

4 Підготовка до участі в  науково-практичній 

конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому 

просторі»  

Грудень-

лютий 

Викладачі ЦК 

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ 

 Тема гостьової лекції, дані про лектора Термін 

виконання 

Відповідальні 



1. Арт-терапія у роботі з дітьми (Грицюк Ірина 

Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології та психодіагностики 

Волинського національного університету)  

жовтень Міліщук С.О. 

2. Організаційно-методична робота з розвитку мовлення 

у закладі дошкільної освіти (Піддубна Лариса 

Анатоліївна, вихователь-методист ЗДО № 23 Луцької 

міської ради  

листопад Боярчук С.І. 

3. Педагогічна майстерність як компонент методичної 

підготовки майбутнього вихователя ЗДО (Найда 

Руслана Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, голова циклової комісії викладачів дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Дубенський педагогічний фаховий коледж 

Рівненського державного гуманітарного 

університету») 

лютий Бубін А.О. 

 

4. Формування логіко-математичної компетентності у 

дітей дошкільного віку засобами коректурних таблиць 

(Якимюк Ольга Віталіївна, вихователь вищої 

кваліфікаційної категорії Комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №40 

Луцької міської ради Волинської області») 

березень Циплюк А.М. 

 

 

 
 


