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У 2019-2020 н.р. викладачі циклової комісії працювали над реалізацією 

результативно-узагальнюючого етапу науково-методичної теми «Формування 

готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в умовах освітнього 

середовища», мета якого –   проаналізувати та узагальнити роботу викладачів ЦК 

над науково-методичною проблемою; дати об’єктивну оцінку фактичного стану 

роботи викладачів ЦК над проблемою та її результатів; визначити ефективність 

шляхів формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності 

як запоруки підготовки конкурентноспроможного фахівця. 

Результати даного етапи роботи відображені в наступних формах роботи. 

Викладачі циклової комісії були учасниками круглого столу на тему 

«Готовність майбутнього вчителя до професійної інноваційної діяльності». 

Заслухавши виступи,  викладачі прийшли до висновку, що успішне 

функціонування моделі готовності майбутніх вчителів початкової школи  до 

інноваційної професійної діяльності можливо за умови визначення критеріїв 

ефективності; розробки інноваційного компоненту змісту  фахових навчальних 

дисциплін; використання активних методів, засобів та нових організаційних форм 

навчання, що забезпечать активізацію педагогічного процесу, особистісну 

орієнтацію та професійну спрямованість; впровадження технології підготовки 

майбутніх вчителів до інноваційної професійної діяльності.  

Членами комісії  надруковані методичні рекомендації: «Методичні 

рекомендації щодо вивчення односкладних речень на заняттях української мови», 

«Методичні рекомендації щодо вивчення повних і неповних речень на заняттях 

української мови» (Свиріпа Л.К.), «Власне висловлення як складова ЗНО з 

української мови та літератури» (Пастущак Т.Й).  

Публікації науково-методичних статей: «Читач – текст – автор: навчаємо 

сприймати художній твір вдумливо. Використання прийомів критичного 

мислення та елементів бібліопсихології на уроках літературного читання» // 

Учитель початкової школи. – 2020. - № 2 (Лагола І.М.). 

З метою підготовки  майбутніх педагогів до професійної інноваційної 

діяльності викладачі комісії організовували для студентів коледжу  педагогічні 

лабораторії. Дичик Л.С. організувала і провела педагогічну лабораторію на тему 

«Практичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи», Галицька Р.Р. - «Розвиток критичного мислення учнів початкової школи 

в процесі вивчення мовно-літературної освітньої галузі», Лагола І.М. організувала 

для студентів зустріч з вчителем початкових класів ОЗ «Бродівська ЗОШ І-ІІ ст. 

№ 3»  О. Ю. Булигою, яка провела майстер-клас на тему «Інноваційні методи та 

прийоми роботи над художнім твором в початковій школі». 

Викладачі Дичик Л.С. та Лагола І.М. були учасниками конференції  

«Готовність студентів педагогічного коледжу до професійної інноваційної 



діяльності», де виступили з доповідями «Компаративний аналіз як інноваційний 

засіб формування інтеграційної складової фахової підготовки майбутнього 

педагога» (Дичик Л.С.), «Інноваційний досвід роботи циклової комісії 

філологічних дисциплін над науково-методичною проблемою» (Лагода І.М.). 

Викладачі комісії брали участь  у конференціях як наукові керівники 

дослідження студентів.   08.11.19. на базі Львівського коледжу «Інфокомунікацій» 

НУ «Львівська політехніка» відбулася студентська мовна конференція «Мовна 

політика та мовна ситуація в Україні», в якій взяли участь студенти: 

1. Бобик С. (П-21) (керівник Дичик Л.С.) доповідь на тему «Мова як 

головний чинник націєтворення». 

2. Ковальчук І. (П-23) (керівник Сокур Р.Б.) доповідь на тему «Вплив 

української мови на формування сучасної молоді». 

3. Крутяк Д.  (П-32) (керівник Галицька Р.Р.) доповідь на тему «Мова і 

молодь». 

4. Кравчук У. (П-43) (керівник Сокур Р.Б.) доповідь на тему «Як 

самоіндетифікуватись в умовах сучасної мовної ситуації?» 

 Галицька Р.Р. підготувала студентку Крутяк Д. (П-32)  з науковою статтею  

«Інтеграція навчальних предметів мовно-літературної галузі як важлива 

передумова розвитку НУШ» до участі  в ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному 

освітньому просторі» (м.Вінниця). Лагола І.М. підготувала студентів до участі в 

VІ Міжколеджній студентській науково-практичній конференції «Сучасна 

лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», м. Вінниця, 

2020 рік): «Розвиток мовлення учнів початкової школи» (Комар І., П-41),    

«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови за 

допомогою кейс-технології» (Бабірецька І., П41). 

Викладачами комісії проведені відкриті заняття: Лагола І.М - «Ш.Перро – 

основоположник європейської літературної казки» (2019), Дичик Л.С. – 

«Стендаль (Марі Анрі Бейль). Творчий шлях письменника, його внесок у 

скарбницю психологічної прози XIX століття» (2020). А також позанавчальні 

заходи: усний журнал «Я для тебе горів, український народе…» (до 85-р. від д/н 

В.Симоненка) (Пастущак Т.Й.), захист проекту групи П-23 (керівник Сокур Р.Б.) 

на тему «Руська трійця в літописі нашої землі», літературно-музична композиція 

«Моя Україна» (Лагола І.М.) (у співпраці  ЦК музики та хореографії).  

Викладачі комісії організовували і проводили мовно-літературні конкурси та 

олімпіаду із зарубіжної літератури.  Студентка Банга Іванна (П-31) (викл. Лагола 

І.М.) посіла І місце в обласному етапі та ІІІ місце у фінальному етапі Х 

Міжнародного мовного-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка. Студент Білий С. (П-21) (викл. Сокур Р.Б.)  посів ІІ місце 



в обласному етапі ХХ Всеукраїнського конкурсу ім. П. Яцика. 26 - 28 лютого на 

базі нашого коледжу відбувся ІІ етап Х Всеукраїнської олімпіади з української 

мови серед студентів педагогічних коледжів Західного регіону України. 

Викладачі комісії належним чином організували і провели даний етап олімпіади.  

Викладачі ЦК філологічних дисциплін  є учасниками   тренінгів, майстер-

класів, вебінарів.  Сокур Р.Б. та Поврозник І.С. відвідали тренінг «Ігрові 

діяльнісні методи НУШ» (вчителя вищої категорії, вчителя –пілотника НУШ 

Нечайко Т.В. та вчителя-тренера НУШ Завальнюк Г.І.),    Галицька Р.Р. та Лагола 

І.М. були учасниками майстер-класу О.Ганик «Впровадження елементів 

медіаграмотності в НУШ» (в рамках тижня ЦК психолого-педагогічних 

дисциплін), Пастущак Т.Й. брала участь у вебінарі «Типові завдання на ЗНО з 

української мови та літератури: на що потрібно звернути увагу» (свідоцтво 

№В181-400350) та «Сучасний урок: у пошуках натхнення» (свідоцтво В287 – 

400350).  

 

 

 


