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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, 

над якою працює циклова комісія суспільних та художньо-мистецьких дисциплін у 

2022–2023 н. р.  

«Формування професійної компетентності майбутніх учителів/учительок крізь призму 

соціально-філософських вимірів сучасного українського суспільства» 

 

Науково-методичні проблемні індивідуальні завдання, над якими працюють 

члени/членкині циклової комісії 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

викладача/ 

викладачки 

Проблема, над якою працює 

викладач/викладачка 
Результати роботи 

1. Галан О. М. вплив інформаційно-

комунікаційних технологій на 

формування інформатичної та 

професійної компетентності 

особистості фахівців/фахівчинь 

освітньої галузі 

статті у наукових 

виданнях; керівництво 

студентською 

науковою роботою 

2. Голя Г. М. формування ключових та 

предметних компетентностей 

майбутніх учительок/учителів 

початкових класів у процесі 

вивчення громадянознавчих 

дисциплін 

статті у наукових 

виданнях 

3. Єрко Г. І. формування громадянської 

компетентності та соціальної 

відповідальності особистості в 

сучасному освітньому середовищі 

закладу освіти 

статті у фахових та 

інших наукових 

виданнях; керівництво 

студентською 

науковою роботою 

4. Казмірчук О. А. формування особистості через 

осмислення соціального та 

морального досвіду минулих 

поколінь в контексті історичного 

процесу 

статті у фахових 

виданнях та інших  

наукових виданнях; 

керівництво 

студентською 

науковою роботою 

5. Ковальчук І. Л.  формування критичного мислення 

студенток/студентів як необхідної 

складової професійної 

компетентності сучасного вчителя  

статті у фахових та 

інших наукових 

виданнях; керівництво 

студентською 

науковою роботою 

6. Кравець А. І. формування громадянської 

компетентності студенток/студентів 

у контексті завдань сучасної 

історичної науки 

статті у наукових 

виданнях; керівництво 

студентською 

науковою-пошуковою 

роботою 

7. Курчаба О. Є. 

 

формування компетенцій з безпеки 

життєдіяльності у майбутніх 

учителів/учительок 

статті у наукових 

виданнях 

8. Луцюк Ю. А. педагогічна компетентність як 

складова вивчення проблеми 

формування у студентів/студенток 

здатності до естетичної оцінки 

статті у фахових 

виданням та інших 

наукових виданнях; 

керівництво 



явищ дійсності засобами мистецтва студентською 

науковою роботою 

9. Ричко В. К. інноваційні технології та 

педагогічна практика творчого 

розвитку особистості засобами 

різних видів мистецтв 

статті у наукових 

виданнях; керівництво 

студентською 

науковою роботою 

10. Смолюк А. І. формування правової культури 

студенток/студентів у процесі 

викладання дисциплін 

правознавчого циклу 

статті у фахових 

виданням та інших 

наукових виданнях 

11. Фаловська І. Д. формування критичного мислення 

студенток/студентів у процесі 

викладання економічних дисциплін 

статті у фахових 

виданням та інших 

наукових виданнях; 

керівництво 

студентською 

науковою роботою 

12. Хомярчук А. П. формування професійної 

компетентності майбутніх 

учителів/учительок з технологічної 

освітньої галузі 

статті у наукових 

виданнях; керівництво 

студентською 

науковою роботою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склад циклової комісії суспільних та художньо-мистецьких дисциплін 

№ 

з/п 

Прізвище, ініціали 

викладача 

Педагог

ічний 

стаж (на 

01.09. 

2022) 

Кваліфікаційн

а категорія, 

педагогічне 

звання 

Навчальні 

дисципліни, які 

викладає 

Рік 

проходже

ння 

останньої 

атестації 

1. Галан О. М. 14 років спеціалістка 

першої 

категорії 

«Основи 

філософських знань 

(філософія та 

релігієзнавство)», 

«Етика та естетика», 

«Мистецтво», «Історія 

України», «Мистецтво 

(Культурологія)» 

Наказ від 

26.03. 

2019 

№ 45-к/тр  

2. Голя Г. М. 11 років спеціалістка 

першої 

категорії 

«Громадянська освіта. 

Основи 

медіаграмотності» 

Наказ від 

30.03. 

2020 

№ 9 ос/ск

л 

3. Єрко Г. І. 32 роки спеціалістка 

вищої 

категорії, 

викладачка-

методистка 

«Соціологія», 

«Методика навчання 

громадянської та 

історичної освітньої 

галузі», «Історія 

України», «Історія: 

Україна і світ», 

«Методика навчання 

предмета 

громадянської та 

історичної, соціальної 

та 

здоров’язбережувальн

ої освітньої галузі» 

Наказ від 

16.05. 

2018 

№ 73-к/тр  

 

4. Казмірчук О. А. 26 років спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

«Історія: Україна і 

світ» 

Наказ 

від17.05. 

2021 

№ 65-к/тр  

 

5. Ковальчук І. Л. 19 років кандидатка 

філософських 

наук, доцента, 

спеціалістка 

вищої 

категорії, 

старша 

викладачка 

«Основи критичного 

мислення» 

Наказ від 

15.05. 

2017 

№ 60-к/тр  

 

6. Кравець А. І. 38 років спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

«Історія України» 

 

Наказ від 

19.05. 

2020 

№ 78-к/тр  

 



7. Курчаба О. Є. 31 рік спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

«Захист України», 

«Безпека 

життєдіяльності», 

«Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності», 

«Безпека 

життєдіяльності та 

охорона праці» 

Наказ від 

16.05. 

2018 

№ 73-к/тр  

8. Луцюк Ю. А. 17 років спеціалістка 

вищої категорії 

«Методика навчання 

громадянської та 

історичної освітньої 

галузі», «Мистецтво» 

«Методика навчання 

предмета 

громадянської та 

історичної, соціальної 

та 

здоров’язбережувальн

ої освітньої галузі», 

«Мистецтво 

(Культурологія)» 

Наказ від 

26 квітня 

№ 76 к/тр 

9. Ричко В. К. 40 років спеціалістка 

вищої категорії 

«Образотворче 

мистецтво з 

методикою навчання» 

Наказ від  

19.05. 

2020 

№ 78 к/тр 

10. Смолюк А. І. 7 років спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

«Громадянська освіта. 

Права людини», 

«Громадянські права» 

Наказ від 

26 

березня 

2019 

№ 45 к/тр 

 Фаловська І. Д. 19 років кандидатка 

економічних 

наук, доцентка, 

спеціалістка 

вищої 

категорії, 

старша 

викладачка 

«Громадянська освіта. 

Основи фінансової 

грамотності», 

«Основи матеріально-

технічного 

забезпечення», 

«Основи 

підприємництва та 

управлінської 

діяльності» 

Наказ від 

24.04. 

2019 

№ 68-к/тр  

 

12. Хомярчук А. П. 31 рік спеціалістка 

вищої 

категорії, 

викладачка-

методистка 

«Методика трудового 

навчання з 

практикумом», 

«Викладання 

предметів 

технологічної 

освітньої галузі 

(практикум з 

методикою)» 

Наказ від 

16.05. 

2018 

№ 73-к/тр  

 

 



НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. НАУКОВІ-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

1 Реалізація проєкту «Програма з розширення 

можливостей заради відновлення порозуміння для 

лідерів громад в Україні «Мир у цифровий час» 

Липень–

грудень 

2022 

Єрко Г. 

Ковальчук І. 

Галан О.  

2 XІІ науково-практична конференція 

«Методологічні та методичні проблеми викладання 

соціально-економічних дисциплін у сучасному 

освітньому процесі» 

Листопад 

2022 

Єрко Г. 

Казмірчук О. 

3 Науково-методичний тиждень циклової комісії 28.11.–

03.12.2022 

Викладачі ЦК 

4 Педагогічний подіум «Культура добросусідства» Квітень 

2023 

Єрко Г.  

5 ІХ міжвузівський науково-практичний семінар 

«Ґендерні студії» 

Квітень 

2023 

Єрко Г. 

2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

1 Написання наукових тез на XІІ науково-практичну 

конференцію «Методологічні та методичні 

проблеми викладання соціально-економічних 

дисциплін у сучасному освітньому процесі» 

Листопад 

2022 

Викладачі ЦК 

2 Конкурс студентських науково-дослідних робіт 

«Суспільство ХХІ століття очима молоді» 

Лютий–

квітень 

20223 

Єрко Г., викладачі 

ЦК 

3 Написання наукових тез на ІХ міжвузівський 

науково-практичний семінар «Ґендерні студії» 

Квітень 

2023 

Викладачі ЦК 

3. ЗАХОДИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

1 Лекторій «Академічна доброчесність як складова 

наукової культури молоді»  

Листопад 

2022 

Голя Г. 

2 Семінар-дискусія «Академічна доброчесність: 

практичні виміри» 

Листопад 

2022 

Галан О. 

3 Майстер-клас «Правила цитування та оформлення 

списку використаних джерел у наукових роботах» 

Січень 

2023 

Єрко Г. 

4 Онлайн-курс «Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів» на платформі Prometheus 

Упродовж 

року 

Викладачі ЦК 

 



 

№  
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. 

 Казмірчук О.  

2 Затвердження плану роботи 

циклової комісії на 2022/2023 н. р. 

та плану науково-методичної 

роботи викладачів циклової комісії 

на 2022/2023 н. р. 

 Єрко Г.  

3 Затвердження робочих програм 

освітніх компонентів на 2022/2023 

н. р. 

 Єрко Г.  

4 Затвердження планів роботи 

кабінетів на 2022/2023 н. р. 
 Єрко Г.  

5 Затвердження графіків 

консультацій викладачів циклової 

комісії у 1-му семестрі 2022/2023 

н. р.  

 Єрко Г.  

6 Про атестацію викладачів у 2023 

році 
 Ковальчук І.  

7 Затвердження графіка відкритих 

занять викладачів, які атестуються 

(1 семестр 2022/2023 н. р.) 

 Єрко Г.  

8 Про затвердження тематики 

курсових робіт  
 Хомярчук А. 

Ричко В. 

 

9 Розгляд баз практики  Єрко Г.  

10 Про рейтинг викладачів циклової 

комісії  
 Ковальчук І.  

11 Про результати складання 

національного мультипредметного 

тесту здобувачами освіти 

 Кравець А.  

12 Обговорення методичних 

рекомендацій МОН України про 

викладання навчальних предметів 

у закладах загальної середньої 

освіти у 2022/2023 н. р. 

 Луцюк Ю.  

13 Обговоренна Стандарту фахової 

передвищої освіти України: 

освітньо-професійний ступінь – 

фаховий молодший бакалавр, 

галузь знань 01Освіта/Педагогіка, 

спеціальність 012 Дошкільна 

освіта, затвердженого і введено в 

дію наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13.07.2021р. 

№ 806 

 Галан О.  

14 Про укладання угоди про 

співпрацю з кафедрою теорії та 

методики викладання шкільних 

 Єрко Г.  



предметів ВІППО  

Жовтень/листопад 

1 Обговорення державної цільової 

соціальної програми «Молодь 

України» на 2021–2025 роки, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 червня 

2021 р. № 579 

 Галан О.  

2 Про організацію та проведення 

методичного тижня циклової 

комісії 

 Єрко Г.  

3 Аналіз дистанційної роботи 

викладачів/викладачок 
 Казмірчук О.  

4 Про затвердження екзаменаційної 

документації  
 Єрко Г.  

5 Про роботу викладачів циклової 

комісії із забезпечення освітнього 

процесу підручниками та 

навчальними посібниками 

 Луцюк Ю.  

6 Про організацію та проведення ХІІ 

науково-практичної конференції 

«Методологічні та методичні 

проблеми викладання у сучасному 

освітньому процесі» 

 Єрко Г. 

Казмірчук О. 

 

7 Про організацію та проведення 

заходів до Дня пам’яті жертв 

голодів (1921–1923, 1946–1947) та 

голодомору (1932–1933). 

 Кравець А. 

Казмірчук О. 

Голя Г. 

 

8 Методичний семінар «Організація 

та керівництво системою 

внутрішнього забезпечення якості 

освіти в закладах освіти» 

 Ковальчук І.  

Грудень 

1 Про звіти викладачів циклової 

комісії щодо підвищення 

кваліфікації та формування 

Клопотання про визнання 

результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) 

працівників на Педагогічну раду 

 Викладачі ЦК  

2 Про Показники визначення рівня 

наукової та професійної активності 

викладачів циклової комісії 

 Єрко Г.  

3 Про орієнтовний план підвищення 

кваліфікації викладачів циклової 

комісії на наступний календарний 

рік 

 Єрко Г.  

4 Про результати проходження 

студентами/студентками 4-х курсів 

спеціальності 013 Початкова 

освіта практики «Пробні уроки та 

 Луцюк Ю. 

Ричко В. 

Хомярчук А. 

 



заняття у закладах загальної 

середньої освіти» 

5 Про видання навчально-

методичних, навчальних 

посібників 

викладачами/викладачками 

циклової комісії 

 Єрко Г.  

6 Про реалізацію проєкту «Програма 

з розширення можливостей заради 

відновлення порозуміння для 

лідерів громад в Україні «Мир у 

цифровий час» 

 Єрко Г. 

Галан О. 

Ковальчук І. 

 

7 Методичний семінар «Шляхи 

реалізації національно-

патріотичного виховання в системі 

освіти в умовах війни» 

 Луцюк Ю.  

Січень 

1 Про виконання плану роботи 

циклової комісії за перше півріччя 

2022/2023 н. р. 

 Єрко Г.  

2 Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за перше 

півріччя 2022/2023 н. р. 

 Казмірчук О.  

3 Про підготовку викладачів 

циклової комісії до атестації 
 Єрко Г. 

Курчаба О. 

Ковальчук І. 

Хомярчук А. 

 

4 Про стан навчально-методичного 

забезпечення викладання освітніх 

компонентів «Захист України», 

«Охорона праці та безпека 

життєдіяльності», «Історія: 

Україна і світ», «Методика 

навчання предметів громадянської 

та історичної, соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої 

галузі», «Основи критичного 

мислення», «Викладання предметів 

технологічної освітньої галузі 

(практикум з методикою)» 

викладачів, які атестуються у 

поточному навчальному році 

 Єрко Г. 

Курчаба О. 

Ковальчук І. 

Хомярчук А. 

 

5 Про затвердження графіків 

консультацій викладачів на друге 

півріччя 2022/2023 н. р. 

 Галан О.  

6 Розгляд баз практик  Єрко Г.  

7 Про підготовку та проведення 

конкурсу студентських науково-

дослідних робіт «Суспільство ХХІ 

століття очима молоді» 

 Казмірчук О.  

8 Методичний семінар 

«Громадянська компетентність і 
 Єрко Г.  



громадянська компетенція як 

базові складові компетентністого 

підходу в сучасній освіті» 

Лютий 

1 Розгляд та обговорення 

кваліфікаційних характеристик 

викладачів, які атестуються 

 Єрко Г.  

2 Пропозиції до проєкту ОПП  Єрко Г.  

3 Розгляд і затвердження анотацій 

вибіркових освітніх компонентів 
 Ковальчук І.  

4 Про організацію та проведення ІХ 

міжвузівського науково-

практичного семінару «Ґендерні 

студії» 

 Єрко Г. 

Ковальчук І. 

 

5 Про роботу циклової комісії щодо 

організації профорієнтаційної 

роботи 

 Казмірчук О.  

6 Обговорення Стандарту фахової 

передвищої освіти України: 

освітньо-професійний ступінь 

Фаховий молодший бакалавр, 

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальність 013 Початкова 

освіта, затверджено та введено в 

дію наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13.07.2021 

№ 801. 

 Голя Г.  

7 Методичний семінар «Організація 

освітнього процесу в умовах 

воєнного стану» 

 Курчаба О.  

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. 

 Єрко Г.  

2 Про підготовку до захисту 

курсових робіт (дотримання 

академічної доброчесності, 

перевірка робіт на плагіат, 

відповідність вимогам тощо) 

 Хомярчук А. 

Ричко В. 

 

3 Про результати атестації 2023 року 

викладачів циклової комісії 
 Єрко Г.  

4 Розгляд проєкту ОПП  Єрко Г.  

5 Організація та проведення 

педагогічного подіуму «Культура 

добросусідства» спільно з ВІППО 

 Єрко Г.  

6 Методичний семінар «Професійна 

компетентність сучасного 

вчителя» 

 Хомярчук А.  



Травень 

1 Про звіти викладачів циклової 

комісії щодо підвищення 

кваліфікації та формування 

Клопотання про визнання 

результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) 

працівників на Педагогічну раду 

 Викладачі ЦК  

2 Про результати співпраці з іншими 

закладами освіти та громадськими 

організаціями 

 Єрко Г.  

3 Обговорення Стандарту фахової 

передвищої освіти з галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 

014 Середня освіта (за 

предметними спеціальностями), 

який затверджено і введено в дію 

наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.09.2021 р. за 

№ 1003. 

 Курчаба О.  

4 Методичний семінар «Педагогічне 

краєзнавство як галузь історико-

педагогічного знання» 

 Галан О.  

Червень 

1 Про виконання плану роботи 

циклової комісії за 2022/2023 н. р. 
 Єрко Г.  

2 Про виконання індивідуальних 

планів роботи викладачів 
 Єрко Г.  

3 Про стан взаємовідвідування 

освітніх заходів 

членами/членкинями циклової 

комісії впродовж 2022/2023 н. р. 

 Луцюк Ю.  

4 Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за друге 

півріччя 2022/2023 н. р.  

 Казмірчук О.  

5 Про результати захисту курсових 

робіт 
 Ричко В. 

Хомярчук А. 

 

6 Аналіз результатів опитувань 

здобувачів освіти щодо 

покращення якості викладання 

 Єрко Г.  

7 Кадровий потенціал циклової 

комісії 
 Єрко Г.  

8 Про розгляд і затвердження 

попереднього навантаження 

викладачів на 2023/2024 н. р. 

 Єрко Г.  

9 Методичний семінар 

«Необхідність врахування 

основних аспектів Концепції 

національно-патріотичного 

виховання під час викладання 

суспільних дисциплін» 

 Голя Г.  



 


