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У 2018-2019 н.р. викладачі циклової комісії працювали над реалізацією 

діяльнісно-практичного етапу науково-методичної теми «Формування готовності 

майбутнього педагога до інноваційної діяльності в умовах освітнього 

середовища». Результати даного етапи роботи відображені в доповідях «Рівні 

готовності випускника педагогічного коледжу до педагогічної діяльності», 

«Визначення мотиваційно-діяльнісного компоненту готовності випускника 

коледжу до інноваційної діяльності» (Сокур Р.Б.) та «Модель готовності 

випускника педагогічного коледжу до інноваційної діяльності в галузі 

філологічних дисциплін» ( Поврозник І.С.). 

Викладачі циклової комісії були учасниками круглого столу на тему 

«Креативний компонент готовності майбутнього педагога до інноваційної 

діяльності», в ході якого разом з вчителями Бродівської ЗОШ №1 І ст. обговорили  

шляхи формування креативного компоненту готовності майбутнього педагога до  

інноваційної діяльності. 

Членами комісії  надруковані методичні рекомендації: «Реалізація 

інтегрованого підходу як засобу формування літературної компетенції 

майбутнього фахівця  на заняттях з української літератури» (Лагола І.М.), 

«Українська мова. Тематичне оцінювання. Словосполучення. Просте речення. 

Головні та другорядні члени речення. Двоскладні та односкладні речення. 

Ускладнені та неускладнені речення. Однорідні члени речення»; «Українська 

мова. Тематичне оцінювання. Фонетика та Орфоепія. Лексикологія. Фразеологія. 

Будова слова. Словотвір»; «Українська мова. Тематичне оцінювання. Складне 

речення. Лінгвістика та стилістика тексту»; «Українська мова. Тематичне 

оцінювання. Морфологія. Частина І. Іменник. Прикметник. Числівник. 

Займенник. Дієслово»; «Українська мова. Тематичне оцінювання. Морфологія. 

Частина ІІ. Прислівник. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук» (Свиріпа Л.К.), 

«Тренінги спілкування» (Сокур Р.Б.), «Компаративний аналіз як інноваційний 

засіб формування інтеграційної складової професійної  підготовки майбутнього 

фахівця  на заняттях із зарубіжної літератури» (Дичик Л.С.), «Мовний аналіз у 

початкових класах» (Дзьоба М.М.). 

Публікації науково-методичних статей: «Хай книжечка дитині допоможе 

зробити світ барвистим і погожим» (Формування мовленнєвих умінь в процесі 

аналізу літературного твору) // Учитель початкової школи. – 2019. - № 1 (Лагола 

І.М., Свиріпа Л.К.),  «Вірш, оповідання а чи казку читай, дитино, і мандруй, будь 

ласка» (Художня література як засіб ознайомлення дітей з рідним краєм»  // 

Учитель початкової школи. – 2019. - № 6 (Лагола І.М.);  «Ми - за здоровий спосіб 

життя»,  «Роль займенників у тестах. Узагальнення і систематизація знань і вмінь 

учнів з розділу «Займенник» (сайт «Всеосвіта» та «На урок») Сокур Р.Б.). «Завжди 

напружено, бо завжди – проти течії». Образ ліричного героя поетичних творів 



Є.Маланюка // Науково-методичний журнал «Освітній інтернет-навігатор» 

(Пастущак Т.Й.). 

З метою розвитку креативного компоненту майбутніх педагогів викладачі 

комісії організовували для студентів коледжу  педагогічні лабораторії. Лагола 

І.М. організувала виїзну педагогічну лабораторію для  студентів групи П-41в НВК 

«Куткірська  ЗОШ І-ІІ ступеня. Філія ОЗНЗ «Красненська ЗОШ І-ІІІ ст. №1».   

Сокур Р.Б. двічі організувала виїзну педагогічну лабораторію для студентів групи 

П-33 у Львівську школу № 87. Дичик Л.С. організувала педагогічну лабораторію 

для студентів 2 курсу відділення «Початкова освіта» із вчителем початкових 

класів Перець Г.Я. (Бродівська ЗОШ № 3) «Інтеграція навчального процесу як 

чинник розвитку пізнавальної активності учнів». Дзьоба М.М. із студентами 

групи П-42 організувала педагогічні майстер-класи для студентів груп П-21 та П-

33. 

Викладачі комісії були учасниками конференці1 як наукові керівники 

дослідження студентів.  У V Міжколеджній студентській науково-практичній 

конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, 

здобутки» (м. Вінниця) взяли участь такі викладачі: Дичик Л.С. як науковий 

керівник студентки Партики Р. (П-41) «Формування комунікативної 

компетентності молодших школярів», Лагола І.М. як науковий керівник 

студентки Лесик З. (П-41) «Використання LEGO-технологій як сучасного засобу 

навчання на уроках української мови та літературного читання у Новій 

українській школі». Лагола І.М. як науковий керівник студентки Лесик З. (П-41) 

«Використання технологій розвитку критичного мислення під час вивчення творів 

В.Сухомлинського в початковій школі» взяла участь в ІІІ Всеукраїнській 

студентській науково-практичній конференції «Волинська весна: перші паростки 

науки» (м.Луцьк). 

Викладачі комісії організовували і проводили мовно-літературні конкурси. 

Пастущак Т.Й. та Лагола І.М. провели І етап ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка. 

Свиріпа Л.К. та Дзьоба М.М.  провели І етап ХІХ Всеукраїнського конкурсу з 

української мови  ім. П.Яцика. Галицька Р.Р. та Поврозник І.С провели олімпіаду 

з української мови серед студентів ІІ курсів. Дичик Л.С. провела олімпіаду із 

зарубіжної літератури серед студентів І курсів.  

В результаті проведених заходів маємо наступні результати: Ковальчин Х. 

(П-32) посіла І місце в обласному етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу ім. 

П.Яцика ( Дзьоба М.М.).  Бобик С. (П-11) посіла І місце  в обласному етапі 

олімпіади із зарубіжної літератури (Дичик Л.С.).  Романчишин В. (Д-21) посіла ІІ 

місце в обласному етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу ім. П. Яцика , ІІ місце в 

регіональному етапі ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед 



студентів педагогічних ЗВО І-ІІ р.а. Західного регіону (м. Дубно), ІІ місце у 

Всеукраїнській олімпіаді з української мови серед студентів закладів вищої 

освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста (м. Вінниця) Сокур 

Р.Б.). 

Викладачі ЦК філологічних дисциплін  є учасниками   тренінгів, майстер-

класів. Галицька Р.Р., Поврозник І.С., Сокур Р.Б., Лагола І.М. були учасниками 

тренінгу «10 кроків ораторського мистецтва», який був проведений  засновником 

школи ораторського мистецтва «Майстерня Лева» А.Степурою. Дичик Л.С., 

Сокур Р.Б., Лагола І.М., Поврозник І.С. взяли участь в очному освітньому заході 

від Центру нової освіти І.Іванова. Лагола І.М. та Сокур Р.Б. були учасниками 

майстер-класу «Інтеграція в НУШ: діяльнісний підхід (Оксана Ганик, м.Львів). 

Сокур Р.Б. як курсовий керівник  брала участь в конкурсах та олімпіадах з групою 

П-13: «Всеукраїнський різдвяний конкурс  «Зимові свята в традиціях нашого 

народу»; «Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2018-2019. Українська мова. 

10 клас»; «Всеукраїнський конкурс «ТГШ 205: Таємниця генія Шевченка». 

Викладачі ЦК філологічних дисциплін постійно підвищують свій рівень 

самоосвіти, беручи участь в різних вебінарах. Лагола І.М. – «Реалізація 

компетентнісно-інтегративного підходу на уроках основної та старшої школи у 

фокусі НУШ» (Освітній проект, 2018 рік); «Креолізовані тексти як засіб 

дослідження дитячої рецепції художніх творів» (Освітній проект, 2018 рік),  

«Новорічні читання з письменницею М.Артеменко» (Видавництво «Ранок», 2018). 

Пастущак Т.Й. - «Технології Бейт – Мидраш. Метод спільного навчання на 

підставі текстів» / Міжнародний Інтернет-марафон за темою «Кращі освітні 

практики. Досвід Ізраїлю», що проводився згідно з Концепцією Нова українська 

школа та в рамках проекту «Кращі світові освітні практики» (жовтень, 2018); 

«Мінлива мова буремного сьогодення» / Всеукраїнський Інтернет-марафон 

«Інноваційні технології та методики освіти» (грудень, 2018); «Використання 

додатків Googl для налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу» 

(квітень, 2019).  Сокур Р.Б. - «Використання лінгвістичних ігор на уроках 

української мови»; «Мотивація в освітньому процесі: механізми та способи»; 

«Онлайн-ресурси для організації практичної роботи з візуальними джерелами 

інформації»; «Розвиток письменницьких навичок як чинник формування 

креативності учнів та вчителів», завершила чотири онлайн-кури для вчителів ПШ 

та української мови та літератури на сайті ЕДЕРА. Галицька Р.Р. - «Практичні 

прийоми розвитку навичок критичного мислення в учнів початкової школи», 

«Проектний метод навчання», «Дудлінг як ефективний засіб розвитку 

креативності учнів». Поврозник І.С. - «Ігри на уроках української, або як 

зацікавити учня, який не хоче вчитися?», «Розвиток письменницьких навичок як 



чинник формування креативності учнів та вчителів», «Ефективна підготовка до 

ЗНО: практичні поради і техніки». 

Викладачі ЦК філологічних дисциплін брали участь в позанавчальній 

діяльності. Дичик Л.С., Сокур Р.Б., Поврозник І.С., Свиріпа Л.К. на чолі голови 

ЦК Лаголи І.М. організували і провели світове кафе на тему «Рок Шевченка. Чому 

нам потрібно полюбити іншого Кобзаря?» в рамках загальноколеджного 

інтегрованого тижня «Шевченкова весна» (організатор Лагола І.М.).  Дичик Л.С. 

та Лагола І. М. були учасниками ліричної драми «Наймичка» (за мотивами 

однойменної поеми Т.Шевченка). Сокур Р.Б.  організувала цикл зустрічей 

учасників гуртка журналістської майстерності та студентів групи П-13 з дитячою 

письменницею Лесею Кічурою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


