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Склад групи 

 

Керівник групи: Самойленко О.А., голова предметної (циклової) комісії 

викладачів соціально-економічних дисциплін,  кандидат педагогічних наук, 

викладач філософських дисциплін, перша кваліфікаційна  категорія. 

 

Члени групи:                                                  

Микитенко І.Д., викладач іноземної мови, вища кваліфікаційна категорія, 

старший викладач.                                                    

Волотівська І.І., викладач іноземної мови, перша кваліфікаційна категорія.                                    

Ляшук Ю.В., викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст.                                                       

 Горобець О.А., викладач природничих дисциплін, вища кваліфікаційна 

категорія.                                                  

Кравченко О.А., викладач природничих дисциплін, друга кваліфікаційна 

категорія.                                                                                               

Войналович О.В., викладач фізичного виховання, вища кваліфікаційна 

категорія, старший викладач.        

Білявська Л.П., викладач музичного виховання, вища кваліфікаційна 

категорія, викладач-методист.         

Клименко І.М., викладач української мови та літератури, вища 

кваліфікаційна категорія, старший викладач.          

Міненко Г.М. викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст.          

 

 

 

 

 

 



Проблема, над якою працює творча група: формування науково-

дослідницьких умінь як умова становлення самодостатньої 

конкурентоспроможної особистості, готової до самореалізації. 

   

Мета: розкриття ролі і можливостей науково-дослідницької роботи 

викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у процесі формування власної професійної 

компетентності; підвищення професійної кваліфікації та науково-методичного 

рівня педагогічних кадрів. 

 

Завдання 

1. Забезпечення всебічного поглибленого дослідження вибраної 

науково-методичної проблеми. 

2. Підвищення професійної кваліфікації та науково-методичного рівня 

педагогічних кадрів. 

3. Стимулювання інтересу до інноваційних процесів в освіті. 

4. Оволодіння навичками науково-дослідної роботи.  

5. Розвиток методологічної культури педагога-дослідника. 

 

 

 

Очікувані результати роботи 

Реалізація індивідуальної науково-дослідницької діяльності викладача  

через різні форми , зокрема робота над індивідуальною методичною темою, 

участь у дослідно-експериментальній роботі різного рівня (індивідуального, 

локального, регіонального), виконання авторського дослідження на матеріалі і 

базі освітнього закладу, участь у конференціях, семінарах/вебінарах тощо. 

  

 

 

 



Тематика засідань творчої групи молодих викладачів 

 

І засідання 

Жовтень 

1. Наукова робота студентів у системі професійної підготовки вчителя. 

(Самойленко О.А.). 

2. Доповідь як форма індивідуальної дослідницької діяльності викладача та 

студента (Міненко Г.М.) 

3. Загальні правила підготовки доповіді студентами: обґрунтування теми і на 

цій основі формулювання самостійних висновків (Долінговська С.М. ) 

4. Практикум. Як написати доповідь: методичні рекомендації по роботі зі 

студентами. (усі члени групи).  

ІІ засідання 

Грудень 

1. Методична розробка викладача  –  посібник для викладачів чи студентів, 

в якому розкривається методика тих чи інших процесів у навчанні (Долінська 

З.І.). 

2.  Методологія та технологія підготовки методичної розробки 

(Мельниченко О.Я.). 

3.  Практикум. Процес розробки методичних матеріалів (всі члени групи). 

 

ІІІ засідання 

Квітень 

1. «Медіаграмотність  як життєво  необхідна навичка в сучасній Україні» 

(Сойнова Н.І.). 

2. Презентація навчально- методичного посібника «Вчимося бути медіа 

грамотними» (Левченко С.В.) 

3. "Медіаграмотність користувача соціальних мереж: використання 

інформації та протидія маніпуляціям" (Самойленко О.А.). 

4. Практикум. «Маніпуляція та пропаганда» (всі члени групи). 



Практична складова 

 

1. Опрацювати методичну літературу: 

1. Бопко І.З. Особливості та проблеми наукової діяльності викладача 

університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/.../cgiirbis_64.exe?.. 

2. Методологія наукової діяльності: навчальний посібник: вид. 2-ге, 

доповн./ за ред. професора Д.В. Чернілевського. – Вінниця: Вид-во АМСКП, 

2010. – 484 с. 

3. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://npu.edu.ua/!e-

book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/410.html 

4. Семакова Т.О. Науково-дослідницька робота як шлях формування 

професійної компетентності викладача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik1/pdf/25.pdf 

5. Степашко М. Модель науково-дослідної роботи�� вищого 

навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/17/visnuk_3.

pdf 

 

ІІ. Представлення результатів науково-дослідницької діяльності  

– підготувати наукову статтю до регіонального/всеукраїнського 

педагогічного видання; 

– взяти участь у науковій конференції (очно/заочно); 

– виступити з доповіддю на засіданні педагогічної ради.  

 

 

 

 

 



 

Члени групи 

Долінговська С.М.          

Мельниченко О.Я.                 

Кравченко О.А.                                        

Гордійчук О.М. 

Долінська З.І. 

Кириченко І.Л. 

Сойнова Н.І. 

Левченко С.В. 

 


