
  

Звіт 
про пророблену роботу

 циклової комісії європейських мов
у 2020/2021 навчальному році



  

Методична мета циклової комісії:
“Компетентністний підхід до теоретичної та практичної підготовки 

фахових молодших бакалаврів в умовах змішаного навчання"

Методична робота викладачів циклової комісії європейських мов у 2020-2021 
році була спрямована на досягнення єдиної мети, через призму різноманітних 
напрацювань та упровадження у викладацьку діяльність новітніх інноваційних 
технологій, серед яких найголовніші: 
●розробка інструктивно-методичних матеріалів для дистанційного навчання з 
предметів та навчальних дисциплін циклової комісії (всі викладачі-предметники 
циклової комісії)
●оновлення екзаменаційних білетів для Державних іспитів з іноземної мови (за 
професійним спрямуванням) (для проведення в умовах дистанційного навчання) – 
викладачі  Яковець Н.М., Ремета В.І., Павлюк І.І., Раті О.Л.
●оновлення навчальних програм та робочих навчальних програм усіма членами 
циклової комісії;
● Методичні розробки:
- "Методика написання есе на заняттях зарубіжної літератури"(викладач Ерфанюк 

О.Я.);
●"Реалізація ключових компетентностей на уроках української мови"(викладач 
Барзул Я.В.);
●"Як підготувати студентів до написання академічного есе"(викл. Сливканич Л.І.)
●добірка тестових завдань - викладачі Барзул Я.В., Павлюк І.І., Яковець Н.М., 
Сивоус М.Д., Сливканич Л.І. Раті О.Л., Поп І.П.;
●Буктрейлери до художніх творів, тематичні портфоліо (викладач. Ерфанюк О.Я.)



  

Формуємо конкурентноздатного фахівця
(вчимося працювати у команді)

(семінарське заняття з предмету "Українська література" -
письменники Закарпаття)(викл. Барзул Я.В.)



  

НАВЧАЮЧИ - ВИХОВУЙ
Виховання – невід'ємна складова навчального процесу в УТЕК КНТЕУ. 
Саме тому зусилля педагогів нашої циклової комісії у 2020-2021 
навчальному році були спрямовані на формування у сучасної молоді духу 
патріотизму, морально-етичних цінностей, національних і культурних  
інтересів. Проводилися тематичні виховні години, диспути, екскурсії, 
бесіди, а саме:

● До 130-річчя  від дня народження М.Булгакова викладачем Ерфанюк О.Я. 
організовані Булгаківські читання.;

● Зустріч з відомим фольклористом, мистецтвознавцем І.Хлантою (викладач 
Сливканич Л.І.); 

● Навчально-виховний захід до дня Європейських мов (Павлюк І.І.)
● Тематична виховна година " Здоровий спосіб життя" (Яковець Н.М.)
● Перегляд вистави за мотивами роману М.Булгакова "Майстер і 

Маргарита"(викл. Ерфанюк О.Я.)
● Тематична дискусія до Дня писемності "Стежками історіЇ" (Нестор 

Літописець)(викл. Поп І.П.);
●Тематична дискусія на тему „ Уроки толерантності“ - викладач Барзул 
Я.В.;
●Тематична виховна година „ Врятуємо довкілля“ (Сивоус М.Д.)
●Студентська літературна конференція „Роль сучасної зарубіжної 
літератури у формуванні  світогляду і духовності молоді“ - викладач 
Ерфанюк О.Я.;



  

До Всесвітнього дня поезії
( у пошуках талановитої молоді)

викладач Я.В. Барзул



  

Організаційна робота 
Викладачі циклової комісії – прекрасні організатори, 

креативні та амбітні,  тому у 2020-2021 навчальному році 
організували чимало заходів:
● радіопередача до Дня писемності (викладач Сивоус М.Д.);
● написання  Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 
студентами і викладачами УТЕК КНТЕУ ( викладачі Сливканич Л., 
Сивоус М.Д.);
● пізнавальний урок-подорож "Мова - національне багатство 
(викладачі Поп І.П.);
● Інтелектуально-розважальна гра "Шануймо мову солов'їну"-групи
 І ФБС  та ІІ ФБС (викл.Барзул Я.В.)

● проведення  І етапу Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика  
(викладачі української мови та літератури);
●  проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
(викладачі української мови та літератури). 



  

Тематична бесіда "Стежками історії". Нестор 
Літописець.

(викладач Поп І.П.)



  

День Європейських мовДень Європейських мов
(викладач Павлюк І.І) 



  

Тематичні виставки до знаменних дат у бібліотеці



  

Творчі проєкти до ювілею 
Т.Шевченка( викл. Сивоус М.Д.)



  

Інтелектуально-розважальна гра
"Люблю свою мову солов'їну"

(група ІІ ФБСС, викл. Барзул Я.В.) 



  

Всеукраїнський радіодиктант 
національної єдності



  

Всеукраїнський радіодиктант



  

Вшановуємо пам'ять Лесі УкраїнкиВшановуємо пам'ять Лесі Українки
(викл.Сивоус М.Д.)(викл.Сивоус М.Д.)

   



  

Інтелектуально-розважальна гра до Дня Інтелектуально-розважальна гра до Дня 
рідної мовирідної мови

(група І ФБС, викл. Барзул Я.В.)(група І ФБС, викл. Барзул Я.В.)



  

Позакласна  роботаПозакласна  робота
УТЕК КНТЕУ — це життєвий простір студента; тут він не просто готується до 
життя, а живе. Позакласна виховна робота у цикловій комісії спрямована на 
закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення 
кругозору студентів,  формування наукового світогляду. 
Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих 
здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку тощо. 
У 2020-2021 навчальному році викладачами були проведені такі заходи:

● зустріч студентів І ПТБД "Б" та ІІ ПТБД "Б" із мовознавцем, фольклористом , 
заслуженим діячем культури І.В. Хлантою, викладач Сливканич Л.І,;

● Круглий стіл "Досліджуючи життя і творчість В.Стефаника (викл. Барзул Я.В.);
● Онлайн-флешмоб до всесвітнього Дня поезії (викладач Барзул Я.В.)
● Перегляд кінофільму про В.Стефаника (викладач Сливканич Л.І.);
● Інсценування уривків з творів М.Булгакова Ерфанюк О.Я.;

● Молодіжний перфоманс "Декламуємо В.Симоненка  - викл. Барзул Я.В.;

● Літературний диспут "Доля В.Стефаника" (викладач Сивоус М.Д.)

● Флешмоб "Інтимна лірика І.Франка – студенти І ФБС (викл. Барзул Я.В.); 

● Пізнавальний урок-мандрівка "Мова єднає всіх" з використанням додатку  
PADLET (ІІІ ПТБД "Б", викладач ПОП І.П.)



  

Літературно-мистецька конференціяЛітературно-мистецька конференція
(викл. Ерфанюк О.Я.) (викл. Ерфанюк О.Я.) 



  

Формуємо справжніх фахівцівФормуємо справжніх фахівців
(семінарське заняття з української літератури,(семінарське заняття з української літератури,

 група І ФБС,  викл. Барзул Я.В.) група І ФБС,  викл. Барзул Я.В.)



  

Урок-диспут "Досліджуючи життя і творчість В.Стефаника
(з нагоди  150-літнього ювілею)

(спеціальність "Туризм", викл. Барзул Я.В.)



  

Онлайн-флешмоб "Інтимна лірика І.Франка"
(група І ФБС, викл. Барзул Я.В.



  

Бесіда за круглим столом
(вшанування пам'яті В.Стефаника)

(викладач Сливканич Л.І.)



  

Творчий підхід до навчання
(тести у Canva)

(викладач Поп І.П)



  

Молодіжний перфоманс "Декламуємо В. Симоненка"Молодіжний перфоманс "Декламуємо В. Симоненка"
               (група ІІ ГРС, викл. Барзул Я.В.)               (група ІІ ГРС, викл. Барзул Я.В.)



  

Вичаємо українську мову в умовах дистанційного 
навчання
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