
Циклова комісія дисциплін українознавства 

Освітня діяльність 

Основна мета циклової комісії дисциплін українознавства: удосконалення 
мовленнєвої діяльності здобувачів освіти на комунікативній основі, формування 
компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, розвиток 
творчих здібностей здобувачів освіти.  

Завдання комісії:  
- розробляти сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання та 

їх впровадження у навчально-виховний процес; 
- втілювати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності 

здобувачів освіти; 
- удосконалювати зміст і структуру занять, форм та методів навчання; 
- вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання; 
- створювати умови розвитку особистості, сприяти духовному піднесенню 

здобувачів освіти. 
Робота та досягнення 
Викладачі циклової комісії працюють над науково-методичною проблемою 

«Методика викладання україномовних дисциплін та формування комунікативної 
компетентності здобувачів освіти на заняттях української мови та літератури та 
зарубіжної літератур». Основна увага приділяється комунікативному навчанню. 
Методичні доповіді та виступи викладачів на семінарах, конференціях, педагогічних 
радах відбивають алгоритм реалізації компетентнісного підходу до вивчення 
україномовних дисциплін та професійно-педагогічну компетентність викладачів. 

Весь навчально-виховний процес, що здійснюють викладачі, зорієнтований на 
використання ефективних технологій, за допомогою яких поповнюються знання, 
розвиваються вміння, пізнавальна активність і самостійність студентів. 

Викладачі циклової комісії створили контенти дисциплін «Українська мова», 
«Українська література», «Зарубіжна література», «Українська мова за професійним 
спрямуванням», наповнили електронну систему навчання «Moodle» навчально-
методичним матеріалом, інтерактивними лекціями та презентаціями. Уклали посібники, 
методичні рекомендації для занять, мають численні публікації в науково-методичних 
журналах. Брали участь в обласному методичному об’єднанні, всеукраїнських 
конференціях, виступали з доповідями. Проводять тематичні заходи, організовують 
зустрічі з видатними людьми. Мають нагороди та подяки. 

 
 
 
 



 

     
Флешмоб «Вишиванку одягай – традиції народу зберігай» 

 

 
Театралізовані українські вечорниці "Хай щастить вам, люди добрі!" 

 

 
Фольклорний ранок «Чарівна краса вишиванки» 



 
Мовознавчий турнір "Українська мова – дотик до душі. Говоримо українською" 

 

 
Проект «Шевченко об’єднує» 

 

 
Свято гумору 

  



 
День української писемності і мови 

 

       
Вшанування пам’яті Великого Кобзаря 

 

 
Літературна вітальня "На вітрилах поезії " 



 
Море віршів про море 

 

 
Зустріч з поетом Херсонщини В.П.Куликом «Сонцестояння душі» 

 

 
Позакласний захід до ювілею М.Булгакова «Рукописи не горять» 



 
Слово Кобзаря – гостра зброя 
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