
    
 

ВикладачВикладач
українськоїукраїнської мовимови тата

українськоїукраїнської
літературилітератури вищоївищої
кваліфікаційноїкваліфікаційної

категоріїкатегорії

ГАЙВАНГАЙВАН
ВІКТОРІЯВІКТОРІЯ

ВІКТОРІВНАВІКТОРІВНА
головаголова методичноїметодичної комісіїкомісії
соціальносоціально -- гуманітарнихгуманітарних

дисципліндисциплін

  

ВикладачВикладач історіїісторії,  ,  
соціальносоціально --
гуманітарнихгуманітарних
дисципліндисциплін

ВикладачВикладач--методистметодист

НЕМЕШНЕМЕШ
ОКСАНАОКСАНА

МИКОЛАЇВНАМИКОЛАЇВНА

  
 

БАЗАРНАБАЗАРНА
ОЛЕНАОЛЕНА

МИКОЛАЇВНАМИКОЛАЇВНА
ВикладачВикладач зарубіжноїзарубіжної
літературилітератури, , мистецтвамистецтва
другоїдругої кваліфікаційноїкваліфікаційної

категоріїкатегорії

   

ВІРСТЮКВІРСТЮК
ОЛЬГАОЛЬГА

ІВАНІВНАІВАНІВНА
ВикладачВикладач англійськоїанглійської

мовимови
другоїдругої

кваліфікаційноїкваліфікаційної
категоріїкатегорії

 
 

 

ВикладачВикладач англійськоїанглійської
мовимови
першоїпершої

кваліфікаційноїкваліфікаційної
категоріїкатегорії

КОСТЮЧЕНКОКОСТЮЧЕНКО
СЕРГІЙСЕРГІЙ

МИХАЙЛОВИЧМИХАЙЛОВИЧ

  

ВикладачВикладач
географіїгеографії, , основоснов
економікиекономіки тата

філософіїфілософії другоїдругої
кваліфікаційноїкваліфікаційної

категоріїкатегорії

МАЛАХОВАМАЛАХОВА
ІРИНАІРИНА

ВОЛОДИМИРІВНАВОЛОДИМИРІВНА

 
 
 



   
 

МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАЧІВ ЦК ЗА 2018-2019 Н. Р.:

Запам`ятовування при вивчені іноземної мови.
(С.М. Костюченко)

Використання інтерактивних технологій на заняттях з географії.  
(Малахова І.В.)

Формування комунікативних компетентностей студентів шляхом
поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання.

(Гайван В.В.)

Інтеграція навчання - шлях до розвитку творчої особистості. 
(Немеш О.М.)

Розвиток творчої особистості студента на заняттях з зарубіжної
літератури.                                                               

(Базарна О.М.)
Розвиток комунікативних навичок на заняттях англійської
мови.

(Вірстюк О.І.)

  

ПЕДАГОГІЧНЕПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯНАВАНТАЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇМЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇКОМІСІЇ::

№ П І Б викладача Річне
навантаженн

я

1. НЕМЕШ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 833 год.

2. ГАЙВАН ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 864 год.

3. МАЛАХОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 654 год.

4. КОСТЮЧЕНКО СЕГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 702 год.

5. БАЗАРНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 350 год.

6. ВІСТЮК ОЛЬГА ІВАНІВНА 374 год.

 
 

МЕТОДИЧНАМЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГОПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУКОЛЕКТИВУ

• Впровадження компетентнісно - орієнтованої
освіти у професійній підготовці молодших медичних

спеціалістів
• Формування професійних знань і вмінь студентів

відповідно до державного стандарту

МЕТОДИЧНАМЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА ЦИКЛОВОЇЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇКОМІСІЇ
СОЦІАЛЬНОСОЦІАЛЬНО-- ГУМАНІТАРНИХГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІНДИСЦИПЛІН

ТехнологіяТехнологія формуванняформування творчоїтворчої
особистостіособистості

  

Методичне об'єднання
викладачів соціально -
гуманітарного циклу

Системність у роботі
методичного
об'єднання

Результативність
роботи ЦК

Позааудиторна робота
з предметів ЦК

Творча група

Прийоми, методи та
технології роботи

Індивідуальна робота
із студентами

Методичні
оперативки

Обласні МО,
конференції

Бесіди,
консультації

Участь в олімпіадах, 
конкурсах

Робота в малих
групах

Самоосвіта

Проблемні
семінари

Огляд періодичної
преси

Творчі авторські
лабораторії

Випуск друкованої
продукції

Індивідуальні
консультації

для обдарованих
студентів

Робота в парах

Прийоми і методи узагальнення,
систематизації знань, організації

рефлексії
пізнавальної діяльності

Дискусія

Психолого-педагогічний
консиліум

Діалог

Ситуативні
завдання

Предметні тижні,
взаємовідвідування занять

Панорама
методичних ідей
Педагогічні
виставки

Форми роботи
для підготовки до
ДПА,ЗНО , іспитів та

конкурсів

Структура роботи МК
соціально-

гуманітарного циклу

 
 

Участь уМіжнародному
конкурсі імені
Петра Яцика

Участь у Всеукраїнських
та обласних

конференціях , конкурсах

Використання
мультимедійних технологій

на заняттях з предметів соціально -
гуманітарного циклу

Робота з обдарованими
та здібними студентами

Участь у
Всеукраїнській олімпіаді з

української мови

Проблемно-пошукові
методи у навчальній та

позааудиторній діяльності
викладачів

Позааудиторна робота
зі студентами

Формування міжнаціональних відносин
на заняттях з предметів

соціально-гуманітарного циклу

Напрями роботи
ЦК

соціально-
гуманітарних
дисциплін

     
 

ВИВЧЕННЯВИВЧЕННЯ ДОСВІДУДОСВІДУ РОБОТИРОБОТИ ВИКЛАДАЧІВВИКЛАДАЧІВ МЕТОДИЧНОЇМЕТОДИЧНОЇ
КОМІСІЇКОМІСІЇ ЗАЗА 20182018--2019 2019 НН. . РР.: .: 

Продовжили вивчення досвіду роботи викладача
історії та соціально – гуманітарних дисциплін Немеш

О.М.  з теми
«Розвиток творчої, компетентної особистості
студента при вивченні історії та соціально -

гуманітарних дисциплін»

   

КУРСИКУРСИ ПІДВИЩЕННЯПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇКВАЛІФІКАЦІЇ ПРОЙШЛИПРОЙШЛИ::

• Малахова І.В. 
(СОІППО, жовтень 2018 року) 

• Базарна О.М.
дистанційні

(СОІППО, 09.01.2019-07.05.2019 року) 

 
 



АТЕСТАЦІЯАТЕСТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇЦИКЛОВОЇ
КОМІСІЇКОМІСІЇ

НемешОксана Миколаївна
Викладач-методист

Вірстюк Ольга Іванівна
ІІ кваліфікаційна категорія

  

ВІДКРИТІВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯЗАНЯТТЯ
№ П І Б викладача Відкриті заняття, проведені

викладачами методичної комісії
у 2018-2019 н.р.

1. Немеш Оксана
Миколаївна

Відкрите заняття з історії України
«Київська Русь та її місце в історичній

долі українського народу»

2. Вірстюк Ольга
Іванівна

Відкрите заняття з англійської мови
«Природні катаклізми як явище. 

Умовні речення»

 
 

Немеш О. М. «Київська Русь та її
місце в історичній долі
українського народу»

   

НемешО. М. «Київська Русь
та її місце в історичній долі

українського народу»

 
 

Вірстюк О.І. «Природні катаклізми як явище. Умовні речення»

  

Вірстюк О.І. «Природні
катаклізми як явище. 
Умовні речення»

 
 

ТРАДИЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО

НАВЧАННЯ

КОЛЕКТИВНО-
ГО СПОСОБУ
НАВЧАННЯ

ІНТЕРАКТИВНОГО
НАВЧАННЯ

ПРОБЛЕМНОГО
НАВЧАННЯ

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВЧАННЯ

РОЗВИВАЛЬНОГ
О НАВЧАННЯ

КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ

ПРОГРАМНОГО
НАВЧАННЯ

ПРОЕКТНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

   



Робота в групах

  

ІІ етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика і ІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературногоконкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Учасниці :
Коняєва Юлія
Пономаренко

Софія
Гайдук Ірина

 
 

Всеукраїнська олімпіада з української мови
серед ВНЗ I-II р. а.

Коняєва Ю.-2м/с
Коверзнева А.-2ф

Коняєва Ю.
ІІІ місце

На
конференції

  

ВідкритіВідкриті виховнівиховні заходизаходи, , проведеніпроведені
викладачамивикладачами методичноїметодичної комісіїкомісії уу 20182018--2019 2019 нн..рр. . 

№ П І Б викладача Відкриті виховні заходи, проведені
викладачами методичної комісії

у 2018-2019 н.р.

1. Немеш Оксана
Миколаївна

«Торгівля людьми – це проблема ХХІ
століття» (до Європейського дня
боротьби з торгівлею людьми)

2. Вірстюк Ольга
Іванівна

«Відносини в сім’ї. Стосунки між
підлітками та батьками»

 
 

Немеш О. М. 

  

Вірстюк О.І.

 
 

Гайван В.В. Мовознавчий турнір
21 лютого

  

Виховуємо естетичні смаки, любов до
театру, культуру поведінки в театрі. 

14.03.2019 р.

 
 



Виховуємо почуття національної ідентичності, 
гідності, любові й поваги до рідного слова, 
вишиванки. Взяли участь у флеш-мобі

  

Студентська весна -2019

 
 

Виховуємо любов до української пісні. 
“Два кольори” Д. Павличка співає Силка Дар'я

  

Пишемо пробне ЗНО з укр. 
мови на 2 курсі

Іспит з укр. мови (за проф. 
спрямуванням). Група 3ф

 
 

Видавнича діяльність викладачів та студентів
МК соціально-гуманітарного циклу за 2018-2019 н.р.:

НемешО.М. 
“Методичний посібник з історичного краєзнавства для
практичного використання при викладанні історії, в
позааудиторній та пошуково-краєзнавчій роботі (з
досвіду роботи)
Методична розробка й презентація подорожі
“Історичними стежками Конотопщини” (публікація на
сайті vseosvita.ua 27.08.2018 р.)
НемешО. М. брала участь в Інтернет-конференції
“Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти
розвитку креативного мислення (12.01.2019 р.), про що має
свідоцтво.
На училищній методичній конференції виступала з
доповіддю “Формування предметних компетентностей
при викладанні історії та соціально-гуманітарних
дисциплін” (січень 2019 р.)

   
 

ПОШУКОВАПОШУКОВА РОБОТАРОБОТА МЕТОДИЧНОЇМЕТОДИЧНОЇ
КОМІСІЇКОМІСІЇ::

1. Хвороби в нашому тілі. (Костюченко С.М.)

2. Ідіоми при вивченні англійської мови. (Вірстюк О.І.) 

3. Суржик у мовленні медиків. (Гайван В.В.) 

4. Історія рідного краю - Конотопщини. ( Немеш О.М.)

5. Сучасна зарубіжна література: проблематика, жанри , образи. 
(Базарна О.М.) 

6. Ендогенні процеси в Європі. (Малахова І.В.)

   


