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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, 

над якою працює циклова комісія словесних дисциплін 

 у 2022–2023 н. р.  

«Використання інтерактивних методів навчання як спосіб формування комунікативної 

компетентності учнів початкової школи» 

 

Науково-методичні проблемні індивідуальні завдання, над якими працюють члени 

циклової комісії  

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 

викладачки 

Проблема, над якою працює викладачка Результати роботи 

1. Бляшевська А. В. Нетрадиційні методи викладання 

англійської мови в початковій школі 

публікації в наукових 

фахових виданнях, 

участь у семінарах, 

конференціях, 

круглих столах 

2. Вірста С. Є. Застосування методики критичного 

мислення на заняттях мовно- 

літературного циклу в рамках 

вивчення та аналізу сучасної та 

класичної літератури: прийоми 

педагогічної техніки. 

написання наукових 

статей, проходження 

вебінарів, тренінгів 

3. Гончарук О. М. Формування пунктуаційної грамотності 

студентів педагогічних коледжів 

публікації в наукових 

фахових виданнях, 

участь у семінарах, 

конференціях, 

круглих столах 

4. Дацюк В. В. Формування мовно-мовленнєвої 

компетентності  майбутнього педагога 

засобами інтерактивних технологій 

публікації в наукових 

фахових виданнях, 

участь у семінарах, 

конференціях, 

вебінарах 

5. Денисова С.П. Мовна освіта у підготовці 

сучасного фахівця 

публікації в наукових 

фахових виданнях, 

участь у семінарах, 

конференціях 

6. Дзямулич Н. І. Формування лінгвокультурної особистості 

студентів засобами художньої літератури 

участь у Міжнародних 

та Всеукраїнських 

науково-практичних 

семінарах та 

конференціях, 

круглих столах, 

публікації в наукових 

виданнях 

7. Дмитренко Н. С. Формування 

національної 

самосвідомості 

студентської молоді у 

процесі вивчення 

словесних дисциплін 

проведення майстер- 

класів та інших 

публічних заходів 

8. Кузьмич О. В. Глибоке читання у процесі вивчення публікації в наукових 



іноземної мови 

 

 

виданнях, курси 

підвищення 

кваліфікації 

9. Кузьміна І. В. Сучасні підходи до формування усного 

мовлення у студентської молоді 

 

 

фахові наукові статті, 

методичні розробки; 

проведення майстер- 

класів та інших 

публічних заходів 

10. Найт Н. Ф. Частиномовні переходи в сучасній 

мовознавчій науці 

публікації в наукових 

фахових виданнях, 

участь у семінарах, 

конференціях, 

вебінарах 

11. Левкович А. М. Дидактичні умови формування 

конфліктологічної компетенції майбутніх 

вчителів початкової школи 

стаття, участь в 

конференції 

12. Мартинюк А. П. Дидактичні засади формування 

іншомовної комунікативної компетенції у 

студентів закладів вищої освіти. 

 

 

апробація наукових 

досліджень на 

Міжнародних та 

Всеукраїнських 

науково-практичних 

конференціях; 

публікація статей у 

наукових виданнях 

13. Назарук І. В. Творчість Костя Шишка: діапазон 

художнього пошуку 

публікації статей у 

наукових 

фахових виданнях, 

участь у семінарах, 

конференціях 

14. Ніколаєва І. А. Мотивація студентів за умов 

впровадження кредитно-модульного 

навчання 

 

 

публікації статей у 

наукових 

виданнях, методичні 

рекомендації, відкриті 

виховні заходи 

15. Столярчук О. М. Формування компетентностей особистості 

шляхом впровадження сучасних освітніх 

інноваційних технологій на заняттях 

української літератури 

публікації статей у 

наукових 

фахових виданнях, 

участь у семінарах, 

конференціях 

16. Федорець М. А. Використання проектної технології на 

заняттях циклу “Іноземна мова” у процесі 

підготовки майбутніх учителів 

посібник, виступ на 

засіданні ЦК 

17. Шуст Л. М. Особливості викладання предметів мовно- 

літературного циклу в системі НУШ. 

Удосконалення мовленнєвої культури 

майбутніх педагогів. 

 

 

фахові наукові статті, 

методичні розробки; 

проведення майстер- 

класів та інших 

публічних заходів 

 

 



Склад циклової комісії словесних дисциплін 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 

викладача 

Пед. 

стаж (на 

01.09. 

2022) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

Навчальні дисципліни, 

які  викладає 

Рік 

проходже

ння 

останньої 

атестації 

1. Бляшевська А. В. 36 років викладач вищої 

категорії, 

викладач-методист 

 

Практикум усного та 

писемного мовлення 

Методика навчання 

іноземних мов та культур 

2018 

2. Вірста С. Є. 36 років 

 

 

 

викладач вищої 

категорії, 

викладач-методист 

 

Зарубіжна література 

Дитяча література 

Українська література 

СУМ з практикумом 

2018 

3. Гончарук О. М. 20 років викладач вищої 

категорії, 

старший викладач 

 

Українська мова 

Практикум сучасної 

української мови з 

методикою навчання 

предметів мовно-

літературної освітньої 

галузі, каліграфія 

2020 

4. Дацюк В. В. 10 років спеціаліст І 

категорії, магістр 

Українська мова 

Практикум сучасної 

української мови з 

методикою навчання 

предметів мовно-

літературної освітньої 

галузі, каліграфія 

СУМ з практикумом 

УМПС 

2020 

5. Денисова С.П. 17 років  викладач вищої 

категорії 

 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Практикум 

усного і писемного 

мовлення 

Теоретична граматика 

Пробні уроки в школі 

2020 

6. Дзямулич Н. І. 26 років  

 

 

 

викладач вищої 

категорії, 

викладач-методист 

 

Дитяча література з 

основами культури та 

техніки мовлення 

Література для дітей 

дошкільного віку та 

культура мовлення 

Зарубіжна література 

2020 

7. Дмитренко Н. С. 38 років  

 

 

 

 

викладач вищої 

категорії, 

викладач-методист 

 

Українська мова 

СУМ з практикумом 

Практикум сучасної 

української мови з 

методикою навчання 

2020 



предметів мовно-

літературної освітньої 

галузі, каліграфія 

Основи 

культури і 

техніки 

мовлення 

8. Кузьмич О. В. 15 років  

 

 

викладач вищої 

категорії 

 

Теоретична граматика 

Іноземна мова  

Практикум 

іноземної мови 

Країнознавство  

Іноземна 

мова за професійним 

спрямуванням 

Практикум 

з мовної комунікації 

2021 

9. Кузьміна І. В. 17 років 

 

 

 

 

викладач вищої 

категорії 

 

Українська мова 

Українська література 

Практикум СУМ з 

методикою 

 

2019 

10. Найт Н. Ф. 5 років спеціаліст ІІ 

категорії, магістр 

Іноземна мова 2020 

11. Назарук І. В. 1 рік  Українська мова 

Українська література 

 

12. Левкович А. М. 18 років  

 

 

спеціаліст ІІ 

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Практикум іноземної 

мови 

 

2011 

13. Мартинюк А. П. 18 років кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Практичний курс 

англійської мови 

 

14. Ніколаєва І. А. 19 років  

 

 

 

викладач вищої 

категорії 

 

Іноземна мова  

Теоретична граматика 

Практикум іноземної мови 

2019 

15. Столярчук О. М. 30 років викладач вищої 

категорії 

Українська література 2018 

16. Федорець М. А. 31 рік 

 

 

 

 

викладач вищої 

категорії, 

викладач-методист 

 

Іноземна мова 

Практикум усного і 

писемного мовлення 

Практикум з мовної 

комунікації 

Практикум іноземної мови 

з методикою 

ЗНО іноземна мова 

2022 

17. Шуст Л. М. 15 років 

 

викладач вищої 

категорії, 

Українська мова 

Українська література 

2019 



 викладач-методист 

 

Практикум сучасної 

української мови з 

методикою навчання 

предметів мовно-

літературної освітньої 

галузі, каліграфія 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

 



 

НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. НАУКОВІ-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ  

(конференції, семінари, круглі столи ін.) 

 Круглий стіл спільно з видавництвом Macmillan 

Education Everywhere та методичним центром 

“Руніка”: &quot; Основні акценти навчання 

іноземних мов у 2022/2023 навчальному році” 

вересень  Федорець М.А. 

 Б. Лепкий. Літературна година «Така довга дорога 

додому…» 

листопад Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 

 Літературний вечір, приурочений 110 річниці від 

дня народження Андрія Малишка «Україно моя, 

мені в світі нічого не треба»  

листопад Столярчук О. М. 

 Г. Хоткевич Літературна година «Життя як 

суцільна пригода» 

грудень Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 

 М. Куліш. Літературна композиція «Життя, що 

схоже на театр» 

грудень Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 

 В. Стус. Літературні читання «Трагічний, величний 

і вічний» (85 років від дня народження) 

січень Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 

 В. Сосюра. Літературно-музична композиція 

«Осінні мелодії Володимира Сосюри» (125 років 

від дня народження) 

січень Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 

2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ  

(робота з обдарованими, участь в олімпіадах, конкурсах) 

 Інтернет-олімпіади з англійської мови на 

платформах “Всеосвіта”, “На урок” 

грудень  Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 

 Інтернет-олімпіада з української мови платформах 

“Всеосвіта”, “На урок” 

листопад Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 

3. ЗАХОДИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 Дебатна гра англійською мовою для студентів 4-А 

та -Б курсів “Доброчесність у вчительській 

професії: коли своє стає чужим” 

листопад  Федорець М.А. 

 

 

 

 

 



 

№  
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 

Бляшевська А. В.  

2. Затвердження плану роботи 

циклової комісії на 2022/2023 н.р. 

та плану науково-методичної 

роботи викладачів циклової комісії 

на 2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

3. Затвердження робочих програм 

освітніх компонентів на 

2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

4. Затвердження планів роботи 

кабінетів на 2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Завідувачі кабінетами  

5. Затвердження графіків 

консультацій та індивідуальної 

роботи викладачів циклової комісії 

у 1-му семестрі 2022/2023 н.р.  

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

6. Затвердження плану роботи з 

обдарованими студентами на 

2022/2023 н.р. 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

7. Про атестацію викладачів у 

2023 році 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

8. Затвердження графіка відкритих 

занять викладачів, які атестуються 

(1 семестр 2022/2023_ н.р.) 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

9. Про затвердження тематики 

курсових робіт та методичних 

вказівок щодо написання курсових 

робіт 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

10. Про рейтинг викладачів циклової 

комісії  

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

11. Узгодження кандидатур 

викладачів-наставників для 

молодих працівників 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

12. Аналіз показників наукової та 

професійної активності 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В., 

викладачі 
 

13. Ознайомлення з нормативно-

правовою базою та змінами у 

законодавстві з питань фахової 

передвищої освіти 

серпень-

вересень 

Бляшевська А. В.  

  жовтень/ 

листопад 

  

14. Про затвердження екзаменаційної 

документації  

жовтень/ 

листопад 

Бляшевська А. В.  

15. Про роботу викладачів циклової 

комісії із забезпечення освітнього 

процесу підручниками та 

навчальними посібниками 

жовтень/ 

листопад 

Бляшевська А. В.  



  грудень   

16. Про звіти викладачів циклової 

комісії щодо підвищення 

кваліфікації та формування 

Клопотання про визнання 

результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на Педагогічну раду 

грудень Бляшевська А. В.  

17. Про Показники визначення рівня 

наукової та професійної активності 

викладачів циклової комісії 

грудень Бляшевська А. В.  

18. Про орієнтовний план підвищення 

кваліфікації викладачів циклової 

комісії на наступний календарний 

рік 

грудень Бляшевська А. В.  

19. Розгляд нових положень, які 

затверджуються на педагогічній 

раді 

грудень Бляшевська А. В.  

20. Аналіз дистанційної роботи 

викладачів 

грудень Бляшевська А. В.  

21. Про підготовку до друку 

навчально-методичних видань 

викладачів 

грудень Бляшевська А. В.  

  січень   

22. Про виконання плану роботи 

циклової комісії за перше півріччя 

2022/2023 н.р. 

січень Бляшевська А. В.  

23. Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за перше 

півріччя 2022/2023 н.р. 

січень Бляшевська А. В.  

24. Про підготовку викладачів 

циклової комісії до атестації 

січень Бляшевська А. В.  

25. Про затвердження графіка 

відкритих занять викладачів на 

друге півріччя 2022/2023 н.р. 

січень Бляшевська А. В.  

26. Про стан навчально-методичного 

забезпечення викладання 

дисциплін викладачів, які 

атестуються у поточному 

навчальному році 

січень Бляшевська, Вірста, 

Гончарук, Столярчук 
 

27. Про затвердження графіків 

консультацій та індивідуальної 

роботи викладачів на перше 

півріччя 2022/2023 н.р. 

січень Бляшевська А. В.  

28. Аналіз питань академічної 

доброчесності учасників 

освітнього процесу 

січень Федорець М. А.  

  лютий   

29. Розгляд та обговорення 

кваліфікаційних характеристик 

викладачів, які атестуються 

лютий Бляшевська А. В.  

30. Пропозиції до проєкту ОПП лютий Бляшевська А. В.  



31. Розгляд і затвердження анотацій 

вибіркових освітніх компонентів 

лютий Бляшевська А. В.  

  березень- 

квітень 

  

32. 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 

Бляшевська А. В.  

33. Про підготовку до захисту 

курсових робіт (дотримання 

академічної доброчесності, 

перевірка робіт на плагіат, 

відповідність вимогам тощо) 

березень- 

квітень 

Бляшевська А. В.  

34. Про результати атестації 2023 року 

викладачів циклової комісії 

березень- 

квітень 

Бляшевська А. В.  

35. Розгляд проєкту ОПП березень- 

квітень 

Бляшевська А. В.  

  травень   

36. Про виконання плану 

наставницької роботи кандидата 

філологічних наук,  

викладача-методиста із молодим 

працівником, викладачем 

словесних дисциплін Назарук І. В. 

травень Шуст Л. М.  

37. Про звіти викладачів циклової 

комісії щодо підвищення 

кваліфікації та формування 

Клопотання про визнання 

результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на Педагогічну раду 

травень Бляшевська А. В.  

38. Про результати співпраці з 

кафедрою української та іноземної 

філології ЛНТУ закладами освіти 

та громадськими організаціями 

травень Бляшевська А. В., 

викладачі  
 

39. Аналіз дистанційної роботи 

викладачів 

травень Бляшевська А. В.  

40. Про підготовку до друку 

навчально-методичних видань 

викладачів 

травень Бляшевська А. В.  

  червень   

41. Про виконання плану роботи 

циклової комісії за 2022/2023 н.р. 

червень Бляшевська А. В.  

42. Про виконання індивідуальних 

планів роботи викладачів 

червень Бляшевська А. В.  

43. Про стан взаємовідвідування 

освітніх заходів членами 

циклової комісії впродовж 

2022/2023 н.р. 

червень Бляшевська А. В.  



44. Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за друге 

півріччя 2022/2023 н.р.  

червень Бляшевська А. В.  

45.  Про результати захисту курсових 

робіт 

червень Федорець М. А., 

Шуст Л. М. 

Дмитренко Н. С. 

 

46. Аналіз результатів опитувань 

здобувачів освіти щодо 

покращення якості викладання 

червень Бляшевська А. В.  

47. Кадровий потенціал циклової 

комісії 

червень Викладачі ЦК 

словесних дисциплін 
 

 Про розгляд і затвердження 

попереднього навантаження 

викладачів на 2023/2024 н.р. 

червень Бляшевська А. В.  

 

 

 


