
             циклова комісія 
           європейських мов       

                        звіт за 2021/2022 навчальний рік



                             Завдання, мета , цілі
 У 2021/2022 навчальному році робота викладачів циклової комісії  була зосереджена 

над реалізацією проблемного питання” Компетентнісний підхід теоретичної практичної 
підготовки фахових молодших бакалаврів в умовах змішаного навчання” та спрямована 
на:

● координацію навчальної, науково-методичної,  організаційної роботи викладачів 
української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, української мови 
(за професійним спрямуванням); 

● здійснення методичного забезпечення викладання української мови та літератури, 
зарубіжної літератури,  англійської мови, німецької мови, словацької мови тощо;

● втілення в практику нових методик і технологій, контроль стану викладання предметів;
● обмін досвідом між членами ц/к, підвищення кваліфікації та професійного зростання;
● систему роботи з обдарованими студентами;
● удосконалення форм і методів навчання у дистанційному форматі;
● опанування цифровими технологіями освітнього простору;
● проведення профорієнтаційної  роботи тощо.



          методична робота:  зміст, завдання і напрацювання
            Цьогоріч  головними завданнями методичної роботи  викладачів циклової комісії були:

●  створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу;
● професійного зростання педагогів;
● формування компетентного випускника навчального закладу.

Протягом 2021/2022 навчального року викладачі мають напрцювання методичних матеріалів, 
зокрема:

-  Розробка навчальних та робочих програм дисциплін, викладання яких забезпечують
викладачі ц/к студентам денної та заочної  форми навчання.

- створення пакетів екзаменаційних білетів для проведення екзаменів у дистанційному форматі 
(дисципліни “Англійська мова”,”Німецька мова”(за проф. спрямуванням), “Українська мова” 
(за проф. спрямуванням”);

- створення проєктів, буктрейлерів, презентацій (всі викладачі циклової комісії)”
- методичні розробки:

    “Науково-методичні засади побудови сучасного заняття із зарубіжної літератури” (Ерфанюк О.Я.);
    “Опорні конспекти, презентація до вивчення теми “Розстріляне Відродження”(викл. Барзул Я.В.);

- завдання для підсумкового  і  тестового контролю (викладачі ц/к):
- розробка методичних матеріалів для написання Директорської контрольної роботи(всі 

викладачі циклової комісії);
-  програмні матеріали про проведення вступної співбесіди з української мови: (викл. Сивоус М.

Д.);

        



методична робота
- розробка екзаменаційних матеріалів для проведення Державного іспиту з іноземної мови (за 

проф. спрямуванням) (викл. Раті О.Л., Павлюк І.І., Ремета В.І., Яковець Н.М.)
- розробка сценарію мовознавчого онлайн-шоу “Інтуїція”(Барзул Я.В.); 
- розробка тематичних тестових завдань з дисципліни Іноземні мови туристичної індустрії (викл. 

Горват Т.О.)
- розробка сценарію навчально-виховного заходу”Національні страви. Традиції та культура 

харчування народів світу” (викл. Павлюк І.І.)
- Практичний посібник “ Лайфхаки для підготовки до ЗНО” (викл. Барзул Я.В.);
- розробка TED talks для формування іншомовної компетенції студентів (викл. Ремета В.І.)
- Розробка тестових завдань з дисципліни “Словацька мова” (викл. Ігнатко Р.І.)
- Навчально-методичний посібник “Формування ключових компетентностей студентів передвищої 

фахової освіти у процесі вивчення української мови та літератури”
- (викл. Сливканич Л.І.);
- оновлено в електронному варіанті методичні посібники для вивчення
- англійської мови (за проф. спрямуванням) . Для спеціальностей “Харчові технології”, “Туризм”, 

“Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”, “Готельно-ресторанна справа”
- (викл. Яковець Н.М.);
- удосконалення проведення навчальних занять на освітніх платформах Google Meet, Google 

Classroom
- розробка електронних уроків в умовах дистанційного навчання (всі викладачі циклової комісії).



            МОВОЗНАВЧЕ        
ОНЛАЙН-ШОУ    “ІНТУЇЦІЯ”
(викладач  Ярослава БАРЗУЛ )
Учасники: 
студенти І ФБС і І ПТБД “А” 
(спец. “Фінанси, банківська 
справа і страхування” та 
“Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність”)



У навчально-методичному посібнику 
розкрито місце, роль і функції української 
мови в системі передвищої економічної 
освіти, її функціонування в сфері 
професійного спілкування.

У посібнику вміщено зразки наукових 
текстів, рубрики:

- “На замітку майбутньому фахівцю”;
- “Пишімо й говорімо правильно”.

Також завдання для самоконтролю, 
складні випадки українського 
літературного слововживання, 
словник найуживаніших 
фразеологізмів.



ХУІІІ 
Всеукраїнський 
радіодиктант 
національної єдності

ОРГАНІЗАТОРИ : 
викладачі української мови і 
літератури Ярослава Барзул , 
Марія Сивоус ,   Леся Сливканич .



    ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

           ДЕНЬ МОВ

ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

КУРС  - ДРУГИЙ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “фІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА І 

СТРАХУВАННЯ”

                      ВИКЛ. РЕМЕТА В.І.





       СУЧАСНИЙ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИЙ ВЧИТЕЛЬ 

                            =                         

      КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИЙ

                       ФАХІВЕЦЬ                             
Основними напрямами 

підвищення кваліфікації 
викладачів циклової комісії є:
●  формування професійних 

компетентностей 
галузевого спрямування;

●  опанування новітніми 
освітніми технологіями та 
практиками;

● ознайомлення із 
сучасними електронними 
ресурсами освітян;



Наш професійний                        
розвиток

● цифрова грамотність 
педагогів;

● дистанційна освіта в умовах 
карантину та умовах 
воєнного стану

Наші викладачі підвищують 
кваліфікацію за такими видами:

- стажування;

- навчання за програмою 

підвищення кваліфікації;
- участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах 

тощо.

.



                ОРГАНІЗАЦІЙНА    РОБОТА
В умовах сьогодення викладачі циклової комісії опанували і  почали  використовувати широкий 

інтрументарій дистанційної освіти. Попри певні труднощі викладачі провели низку позакласних і 
виховних заходів:

● до Дня європейських мов (викладачі іноземної мови - Ремета В.І., Горват Т.О., Раті О.Л., 
Павлюк І.І.);

● до Дня писемності (викладачі Сливканич Л.І., Барзул Я.В., Сивоус М.Д.);
● тематичне заняття з англ. мови “Глобальні екологічні проблеми” (викл. Яковець Н.М.);
● флешмоб на підтримку воїнів ЗСУ (викл. Барзул Я.В.);
● мовознавча гра “Ерудит” (викл. Сливканич Л.І.)
● навчально-виховний захід ”Національні страви. Традиції та культура харчування народів світу” 

(викл. Павлюк І.І.)
● мовознавче онлайн-шоу “Інтуїція”(викл. Барзул Я.В.);
● відеоконференція”Сучасна зарубіжна література очима молоді” (викл Ерфанюк О.Я.)
● тематичні заняття до ювілейних дат укр. письменників (викл. Барзул Я.В., Сивоус М.Д., 

Сливканич Л.І.)
● екскурсія містом “Sights worth Visiting” (викл. Горват Т.О.);
● святковий флешмоб ”Вишиванка: екскурс з минулого в майбутнє” (викл. Барзул Я.В.);
● конкурс на краще читання поезій О.Олеся (вико. Сливканич Л.І.);
● мовознавча вікторина “Ерудит”(викл. Барзул Я.В.);
● до Дня вишиванки (Сивоус М.Д., Барзул Я.В.).



УКРАЇНА 
ПЕРЕМОЖЕ , 
БО МИ РАЗОМ,
 БО МИ СИЛА ,
 БО З НАМИ БОГ

УЧАСНИКИ: 
СТУДЕНТИ 
КОЛЕДЖУ.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“ФІНАНСИ 
БАНКІВСЬКА СПРАВА І 
СТРАХУВАННЯ”, 
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

      Організатор  -
      Ярослава БАРЗУЛ



      ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
          ДЕНЬ     МОВ       

ТЕМАТИЧНЕ     ЗАНЯТТЯ 
ПРОВОДИТЬ     ВИКЛАДАЧ 
ГОРВАТ Т.О.

КУРС -  ПЕРШИЙ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ФІНАНСИ , 
БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ”



      МОВОЗНАВЧА ВІКТОРИНА “ЕРУДИТ”

НАША   МЕТА - НЕ   ТІЛЬКИ

 ДАТИ   СТУДЕНТАМ   ЗНАННЯ ,

А  Й   ВИХОВАТИ   У   НИХ 

ПОЧУТТЯ   КОЛЕКТИВІЗМУ,

ЗГУРТОВАНОСТІ,

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   ЗА 

СПІЛЬНУ   СПРАВУ,   А   ТАКОЖ

 КУЛЬТУРУ    МОВЛЕННЯ



Навчально-виховний захід
”Національні страви. 
Традиції та культура 
харчування народів світу” 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ХАРЧОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ”

           викл.Павлюк І.І.



  ВІД ТВОРЧОГО ВИКЛАДАЧА - ДО ТВОРЧОГО СТУДЕНТА



Волонтер - це 
можливість зробити 
світ кращим 

  Студенти ІІ ОО

виконують найгуманнішу місію

(академнаставник Яковець Н.М.) 



Профорієнтаційна 
робота

Викладачі циклової комісії  систематично  проводять 
профорієнтаційну роботу.

Серед основних напрямів можна назвати:
- співучасть студентів групи ІІІ Т у створенні відео для 
презентації спеціальності “Туризм”(академнаст. Горват Т.О.);
-профорієнтаційні бесіди у Рахівських ЗОШ №1,№2,№3 
(викол. Павлюк І.І.)
-створення відеоролика “Коледж очима студентів”, студентка 
ІІІ ФБС Хащівська О. (академнаст. Барзул Я.В.);
-профорієнтаційна бесіда у Сасівській ЗОШ
 (викл. Ерфанюк О.Я.);
розповсюдження інформації про коледж у соцмережах (всі 
викладачі циклової комісії)


