
Звіт 

про роботу і результати циклової методичної комісії гуманітарних і соціальних 

дисциплін та іноземних мов за 2021-2022 н.р. 

 

1. Кількість навчальних дисциплін у складі циклової методичної комісії 

Циклова методична  комісія гуманітарних і соціальних дисциплін  та іноземних мов налічує 

13 викладачів: української мови і літератури, історії України і всесвітньої історії, української 

мови за професійним спрямуванням,   зарубіжної літератури, психології, філософії, соціології, 

культурології,  правознавства,  політології та ін., які забезпечують навчально-виховний процес з  

філологічних та соціальних дисциплін. 

   Головною особливістю циклової методичної комісії є її багатопрофільність. Викладачі 

працюють зі здобувачами освіти всіх спеціальностей, допомагають здобути навички та уміння, 

що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті. 

    Основними завданнями діяльності циклової методичної комісії є: удосконалення якості 

підготовки здобувачів освіти з дисциплін гуманітарно-соціального спрямування в 

професійному аспекті, використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, 

включення до планів практичних занять проблемних завдань, створення навчально-методичної 

бази для самостійної роботи з дисциплін, розробка тестових завдань, електронних посібників, 

проведення методичної, науково-дослідної роботи. 

   Викладачі працюють над розширенням кругозору здобувачів освіти, створюють 

можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю, надають велику увагу 

підвищенню рівня естетичної культури майбутніх спеціалістів. 

2. Викладацький склад циклової методичної  комісії 

Всього 

виклада

чів 

                                                      З них 

Викладач 

«спеціалі

ст» 

Викла

дач  

II кат. 

Викла

дач  

I кат. 

Викла

дач 

вищої 

кат. 

Стар

ший 

викладач 

Виклад

ач-

методист 

Викла

дач із 

вченим 

ступенем 

13  2 4 7 4 - - 

Проблема, над якою працювала  циклова методична комісія протягом звітного 

періоду: 

 

 

«Формування основних компетентностей студентів і учнів під час вивчення предметів 

гуманітарного і соціального циклу». 

Кінцевий результат роботи циклової методичної комісії над даною проблемою – підготовлені 

методичні доповіді викладачами   комісії: 

«Інтерактивні технології  як засіб формування мовних та мовленнєвих компетентностей 

здобувачів освіти  на уроках української словесності» 

«Роль самоосвіти у професійному становленні викладача» 

«Навчально-тренувальні вправи як засіб формування мовно-мовленнєвої компетенції 

студентів в умовах сучасного освітнього середовища» 

 «Впровадження інноваційних технологій навчання як складова формування креативної 

особистості на заняттях зарубіжної літератури» 

 «Компетентнісний підхід як умова формування майбутнього фахівця» 

 «Використання інноваційних технологій у формуванні загальнокультурної компетентності 

здобувачів освіти ПТО» 

«Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти в процесі викладання 

гуманітарних дисциплін» 

«Формування творчих здібностей здобувачів освіти  на уроках гуманітарного спрямування» 

 «Розвиток правової культури як складова частина життєвої компетентності особистості» 

«Використання новітніх європейських методів у викладанні соціальних дисциплін» 

«Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках зарубіжної літератури» 



«Стимулювання творчої активності здобувачів освіти на уроках психології шляхом 

використання інноваційних технологій» 

 «Виховна робота викладача» 

3. Кількість проведених засідань циклової комісії. 

   Протягом звітного періоду було проведено 8 засідань циклової комісії. 

Основні питання, що розглядалися на засіданнях: 

1.Планування навчально-методичної роботи. 

2. Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів і 

рекомендацій щодо вивчення предметів циклової комісії. 

3. Опрацювання методичних рекомендацій щодо оформлення в журналах теоретичного 

навчання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти. 

4. Новітні технології та впровадження їх у навчальний процес. 

5. Розгляд та рекомендації до затвердження методичних розробок з предметів. 

6. Проведення та обговорення відкритих занять та виховних, поза аудиторних заходів. 

7. Обговорення планів проведення предметної  декади. 

8.Заслуховування звітів викладачів, що атестуються. 

9. Робота з обдарованими дітьми, розвиток їх інтелекту та зацікавленості. 

10. Робота із  дітьми, котрі мають низький рівень знань (додаткові заняття, консультації, 

залучення їх до участі в гуртках). 

11. Робота по підвищенню рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

12.  Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок здобувачів освіти у коледжі. 

13. Сучасні підходи до формування та розвитку соціально- суспільної позиції здобувачів 

освіти. Особливості підготовки здобувачів освіти, які складатимуть ДПА у формі ЗНО з історії 

України». 

   З метою підвищення рівня педагогічної майстерності та зростання методичного і наукового 

рівня викладання предметів заслухали і обговорили такі питання: 

1. Самостійна робота здобувачів освіти  як необхідна умова ефективної пізнавальної 

діяльності. 

2. Використання новітніх технологій навчання для формування професійних компетенцій 

здобувачів освіти. 

3. Сучасні підходи до формування та розвитку соціально-гуманітарних знань здобувачів 

освіти. 

4. Самоосвіта викладача—запорука педагогічної творчості. 

5. Вимоги до особистості сучасного викладача. 

6. Інноваційність у сторенні сучасного уроку. 

7. Громадянська освіта та формування національної свідомості. 

5.Викладачами циклової методичної комісії складено 9 методичних розробок: лекції-1, 

методичні вказівки до виконання практичних занять-3, методичні вказівки до виконання 

самостійної позааудиторної роботи студентів -1, методичні вказівки до виконання контрольних 

робіт-1, методичні вказівки  до проведення семінарських занять—0, цикл уроків за темою 

(робітничі групи) – 3, тестові завдання – 1, робочий зошит – 1. 

6. Хто з викладачів  циклової методичної  комісії атестувався у звітному році. 

Ніхто з викладачів не атестувався. 

7.Створення (поповнення, систематизація) банку інформаційно-методичного 

забезпечення навчального процесу:  робочі навчальні програми, плани-конспекти практичних 

занять, тематичні контрольні роботи та семестрові роботи, тести  для оцінювання навчальної 

діяльності здобувачів освіти, анкети, альбоми, таблиці, електронний підручник,  слайди, 

навчальні відеофільми, алгоритми, екзаменаційно-залікова  документація, директорські 

контрольні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 



Створені методичні розробки теоретичних, практичних занять, самостійної позааудиторної 

роботи здобувачів освіти 

ПІБ викладача                             Вид методрозробки 

Мацерук С.С.  Історія України. Цикл уроків"Україна в умовах політичної та 

економічної лібералізації суспільства.             

Історія України. Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

історії України для  здобувачів  освіти  1 курсу. 

Менделюк Т.М. Українська література. Завдання для тематичного контролю знань. 

 Українська мова. Методичні вказівки до виконання  практичних  робіт 

для здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр.  

Літвинчук Н.П. Зарубіжна література. Конспект лекцій «Література  другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття 

Зарубіжна література. Конспект лекцій «Співана поезія» 

Кудриницька 

Л.І. 

Зарубіжна література.  Система уроків за творчістю  В . Шекспіра .                      

Смокович О.П. Іноземна мова (німецька). Методичні вказівки до проведення 

контрольних робіт для здобувачів освіти 1курсу.  

Невірець О.В. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська). Методичні 

вказівки до проведення практичних занять для здобувачів освіти 3 курсу 

(«Облік і оподаткування»). 

Смоляк Г.В. Іноземна мова. Робочий зошит з англійської мови для здобувачів освіти 

3 курсу («Кухар»).   

Кравчик Л.М. Українська література. Методичні вказівки до виконання самостійної 

роботи для здобувачів освіти 1-2 курсу  

Домальчук С.В. Всесвітня історія. Тестові завдання для здобувачів освіти 1 курсу. 

8. Підвищення кваліфікації 

ПІБ викладача 
Назва 

дисципліни 

Програми підвищення кваліфікації, стажування 

КравчикЛ.М. 

Українська 

мова і 

література 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

«Інклюзивне навчання – рівний доступ до якісної освіти», 

2022р. 

НАДС. Базовий курс, 2021р. 

«Всеосвіта». Вебінар «Формування компетентного 

читача й мотивація до вивчення української літератури в 

середній школі», 2021р. 

вебінар «Онлайн-олімпіада як інструмент перевірки 

засвоєних знань», 2022р. 

 

Смоляк Г.В. 

Іноземна 

мова, іноземна 

мова за ПС 

 European Academy of Science and Research (Hamburg): 

курс «On Being a Scientist Course», 2021р. 

Міністерство цифрової трансформації України: 

««Цифрові навички для вчителів», 2021р. 

Prometheus: курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати 

брехню в соцмережах, в іртернеті та на телебаченні», 

2022р. 

Смокович О.П. Іноземна Базовий курс «Безбар’єрна грамотність», 2022р. 



мова, іноземна 

мова за ПС 

Prometheus: курс  «Наука про навчання: Що має знати 

кожен вчитель?»,2022р. 

 

Невірець О.В. Іноземна 

мова, іноземна 

мова за ПС 

Prometheus: курс  «Наука про навчання: Що має знати 

кожен вчитель?», 2022р. 

Міністерство цифрової трансформації України: 

«Цифрові навички для вчителів» 

 

Менделюк Т.М. 

 Українська 

мова, 

українська 

література 

Онлайн- курс на платформі Prometheus «Захист прав 

людей з інвалідністю»,2021р. 

«Професійний розвиток педагогічних працівників 

закладів фахової перед вищої освіти» (на базі 

Волинського ІППО)  

Мельник Р.М. 

Політологія 

Prometheus: онлайн – курс «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників:нові вимоги і можливості»,2022  

 Prometheus: онлайн – курс «Академічна 

доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 2022р. 

Prometheus: онлайн-курс «Захист релігійних прав та 

свобод в Україні в умовах змін», 2022р. 

Prometheus: онлайн-курс  «Жінки та чоловіки: ґендер 

для всіх»,2022р. 

Міжнародна благодійна конференція «TOGETHER 

UNITED: науковці проти війни». «Критичне мислення та 

інформаційна гігієна освітян в умовах війни», 2022р. 

 

 

VIІI Міжнародна науково-практична інтернет 

конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та 

науки у контексті євроінтеграційного поступу». «Рашизм: 

ідеологічні наратив та політична практика», 2022р. 

 

 

Мацерук С.С. 
Історія, 

соціологія 

Онлайн- курс на платформі Prometheus «Захист прав 

людей з інвалідністю»,2021р.  

Онлайн-конференція  «Реалізація НУШ в умовах 

сьогодення: інфографіка і засоби візуалізації в 

навчальному просторі», 2022р. 

 

Літвинчук Н.П. 

Зарубіжна 

література 

Prometheus «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти»,2021р. 

Prometheus «Критичне мислення для освітян», 2021р.  

НАДС:  Базовий курс «Цифрові навички для вчителів», 

2021р. 

Вебінар «Підвищення кваліфікації: як планувати та 

визнавати результати», 2021р. 

Семінар «Діагностика і збереження психічного 

здоров’я», 2022р. 

9.Участь у загальноколеджних (обласних, Всеукраїнських) науково-практичних 

конференціях, педагогічних читаннях, обласних методичних об’єднаннях, семінарах, 

виступи на педрадах 

ПІБ викладача Види роботи Дата 



Кравчик Л.М. Обласне об’єднання філологічних дисциплін Лютий, 2022 

 Науково-практичний семінар «Шляхи формування 

компетентностей здобувачів освіти»  

Травень,202

2 

 
Виступ на педраді «Про  стан  викладання та рівень 

навчальних досягнень здобувачів освіти з історії України 

та всесвітньої історії у ВСП «Любешівський ТФК 

Луцького НТУ» у 2021-2022 н.р. 

 

Невірець О.В. 

Обласне об’єднання викладачів іноземних мов 

«Організація уроку з іноземної мови зі змішаною та 

дистанційною формою навчання на основі 

компетентнісного підходу" 

Листопад, 

2021 

 
Онлайн-об’днання координаторів Євроклубів 

Листопад, 

2021 

Смоляк Г.В. The role of smartphones in learning English.  

I Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжкультурної комунікації», 2022р. 

Квітень, 

2022 

 

Обласне об’єднання викладачів іноземних мов 

«Створення ефективних уроків зі змішаними та 

дистанційними формами навчання», 2021р. 

Листопад,20

21 

Домальчук С.В. Конференція «Формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти у навчальних закладах» 
2021 

Мацерук С.С. Всеукраїнська онлайн-конференція КІПО «Візуалізація 

уроку. Освітні сервіси для педагогів», 2021р. 

Всеукраїнська онлайн-конференція КІПО «Практичні 

навички сучасного педагога. Інструменти ефективної 

співпраці в освітньому просторі», 2021р. 

Всеукраїнська онлайн-конференція ІППО 

«Формування та впровадження інноваційних 

педагогічних технологій», 2021р. 

Всеукраїнська онлайн-конференція КІПО «Навички 

критичного мислення», 2021р. 

2021 

 Обласне методичне об’єднання викладачів суспільних 

дисциплін «Підготовка до ЗНО» 
2021 

Менделюк Т.М. Міжнародна науково-практична конференція 

"Інноваційні рішення в науці та освіті". Підготувала тези 

"Інтерактивні технології у виховній роботі".Сертифікат 

від 17 грудня 2021р. м.Торонто. 

2022 

 Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми 

сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом». 

Тези «Національне виховання на уроках словесності»,  

м. Полтава, 2021р. 

2021 

 Конференція «Наука, освіта, суспільство очима 

молодих», м.Рівне, 2022р. 
2022 

Смокович О.П. 
Науково-практичний семінар «Шляхи формування 

компетентностей здобувачів освіти»  

Травень,202

2 

Літвинчук Н.П. Науково-практичний семінар «Формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців: 

проблеми і перспективи», доповідь на тему: «Формування 

Травень, 

2022 



читацької компетентності на уроках літератури» 

 Науково-практичний семінар «Роль міжпредметних  

зв’язків у формуванні професійної компетентності 

здобувачів освіти», доповідь на тему: «Застосування  

міжпредметних зв’язків на уроках зарубіжної літератури» 

Червень, 

2022 

10. Підготовлені публікації до періодичних видань, на сайті «На Урок», «Всеосвіта» 

ПІБ викладача Тема публікації 
Назва 

видання, сайт 

Рік  

видання 

Менделюк Т.М.  Сучасні форми інноваційної діяльності 

викладача української мови в умовах відкритого 

інформаційного простору // Профтехосвіта. – 

2022. – № 1-2. – С. 48–51 

«На Урок» 2022 

 Літературна гра «Шевченкіана»// Українська 

мова та література. – 2022. – № 1-2. – С. 96–101 

«Всеосвіта

» 

2022 

 Літературний авангард. Авангардні тенденції 

в українській поезії 1920-х років. Михайло 

Семенко. Поет-футурист, експериментатор. 

  

 П.Тичина. «Одчиняйте двері…».Художнє 

відтворення національно-визвольного 

пробудження народу. Уславлення борців за 

вільну Україну у вірші «Пам’яті тридцяти». 

«Всеосвіта

» 

2022 

 Самоосвіта педагога як умова підвищення 

його професійної компетентності. 

«Всеосвіта

» 

2022 

 Розвиток учнівської творчості і національно-

патріотичне виховання засобами української 

мови 

«Всеосвіта

» 

2022 

 Леся Українка у вимірах зарубіжної 

літератури 

«Всеосвіта

» 

2021 

11.Участь у проведенні предметної декади, позакласних заходів 

ПІБ викладача                       Заходи Дата 

 

Кравчик Л.М. 

Інформаційно-просвітницька 

година «Від Нестора Літописця до 

сучасності» 

Організація та проведення 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика та конкурсу імені Тараса 

Шевченка  

Листопад, 2021 

Смокович О.П. 

 

Відкритий урок на тему: 

«Цікаві факти про Німеччину та 

німецьку мову» 

Лютий, 2022 

 

 Організація  та проведення 

свята «Halloween». 

Жовтень 2021 

Невірець О.В. Організація  та проведення 

свята «Halloween» 

Жовтень 2021 

Смоляк Г.В. Організація  та проведення 

свята «Halloween» 

Жовтень 2021 

 

 

Віртуальна подорож цікавими 

місцями Німеччини та Британії 

Жовтень 2021 

 Вікторина «What do I know 

about…? 

Жовтень 2021 



Пилипчук Р.І. Година спілкування «Мова і 

писемність у цікавих фактах», 

Листопад, 2021 

Менделюк Т.М. «Історія виникнення 

української писемності» 

Листопад, 2021 

Мацерук С.С. «Голодомор 1932-1933рр. ми 

пам’ятаємо» 

Листопад, 2021 

 Вікторина «Шляхами історії від  

Володимира до Полуботка» 

2021 

 Участь у проекті інституту 

національної пам’яті «Врятуємо 

від забуття» 

2022 

Домальчук С.В. «Небесна Сотня. Ми 

пам’ятаємо. Ми не забули»  

Лютий, 2022 

 «День пам’яті жертв 

Голокосту» 

«22січня – День Соборності 

України» 

Січень,2021 

Січень 2022 

Кудриницька Л.І. Конкурс читців віршів Тараса 

Шевченка 

Березень, 2022 

12. Хто з викладачів циклової комісії провів конкурс професійної майстерності, олімпіаду з 

предмету, підготував студентів до міжвузівських заходів: 

№

 

з/п 

ПІБ 

викладача 

Ку

рс, 

групи 

Спеціальність 
Назва конкурсу 

(заходу) 

Термін та рівень 

проведення  

1 
Менделюк 

Т.М. 

    

II 

Кухар, 

кондитер 

Конференція 

«Наука, освіта, 

суспільство очима 

молодих» 

Всеукраїнська, 

2022 

  II 

Тракторист-

машиніст с/г 

виробництва 

Всеукраїнський 

конкурс творчих 

робіт «Мамо, я бачу 

війну» 

Всеукраїнський, 

2022 

  II 

Тракторист-

машиніст с/г 

виробництва 

Конкурс постерів 

«Європейське 

майбутнє  України» 

Всеукраїнський, 

2022 

  II 
Кухар, 

кондитер 

Конкурс «Моя 

Батьківщина – 

Україна» 

Всеукраїнський, 

2022 

  II 

Тракторист-

машиніст с/г 

виробництва 

Всеукраїнський 

конкурс «Садок 

вишневий коло хати» 

Всеукраїнський, 

2022 

2 Кравчик Л.М. I 

 Будівництво і 

цивільна 

інженерія 

Конкурс ім.Петра 

Яцика 
Обласний,  2021 

   

Будівництво і 

цивільна 

інженерія 

Конкурс 

ім.Т.Шевченка 

 

Обласний, 2021 

3 

Смоляк Г.В. 

 

 

I-II 

Будівництво і 

цивільна 

інженерія 

XII 

Всеукраїнський 

конкурс з 

англійської мови 

«Грінвич», 2021р. 

Всеукраїнський, 

2021 



4 
Смокович 

О.П 
I-II 

Облік і 

оподаткування 

Будівництво і 

цивільна 

інженерія 

XII Всеукраїнська 

гра  з англійської 

мови «Puzzle», 

2021р. 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок» з 

англійської мови 

Всеукраїнська, 

2021 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада, 

2021 

5 Невірець О.В. 
I-II 

 

Будівництво і 

цивільна 

інженерія 

Облік і 

оподаткування 

 

Всеукраїнська гра 

з англійської мови 

«Puzzle» 

II Всеукраїнський 

творчий фестиваль 

«Єврофест-2022», 

конкурс постерів 

«Європейське 

майбутнє  України» 

Всеукраїнська,2021р. 

Всеукраїнський,2022 

XII 

Всеукраїнський 

конкурс з 

англійської мови 

«Грінвич», 2021р 

Всеукраїнський, 

2021 

Обласна онлайн-

євроолімпіада-2022» 
Обласна, 2022 

 

 
     

 



Викладачі циклової методичної комісії  працювали на належному рівні, проявляючи 

індивідуальність, професіональну майстерність.  

Робота викладачів  протягом року була спрямована на формуванні грамотності та культури 

мовлення, творчих здібностей, етики та культури поведінки здобувачів освіти. 

В наступному  звітному періоді: 

1. Продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення предметів і 

дисциплін з урахуванням сучасних технологій навчання. 

      2. Покращити роботу з обдарованими дітьми. 

     3. Протягом року готувати здобувачів освіти до міжвузівських заходів. 

     4. Систематично брати участь в обласних методичних об’єднаннях. 

      5. Покращити рівень науково-методичної роботи. 

 

Голова циклової методичної комісії                                                           Л.М. Кравчик 

 

 

 

 



 

 

 


