
КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

  Проблема над якою комісія гуманітарних дисциплін працює впродовж 

цього навчального року «Використання інноваційних методів навчання при 

викладанні предметів гуманітарного циклу».                           

  Сучасні інноваційні технології в освіті - це використання інформаційних 

та комунікативних технологій у навчанні, проєктна робота, робота з 

комп’ютерами та мультимедійними програмами, створення презентацій, 

використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет. 

  Всі ці інноваційні технології успішно впроваджуються викладачами 

нашої комісії. 

  Викладачі використовують проєктний метод, вивчаючи творчість митців 

нашого регіону, зустрічаються з місцевими поетами, готують різноманітні 

презентації, виконують вправи використовуючи інноваційні засоби навчання. 

  Викладачами створені і успішно працюють науково-пошукові групи з 

української мови та літератури, культурології. 

  Викладачі циклової комісії активно працюють над формуванням 

висококваліфікованих спеціалістів з відповідним рівнем знань, творчої та 

всебічно розвиненої особистості з почуттям громадянського обов’язку. Колектив 

комісії працює над:  

- активізацією пізнавальної діяльності студентів, розвитком їх творчих 

здібностей;    - виробленням у студентів критичного мислення;                                                                  

- активним використанням дистанційного навчання та видів мобільних 

застосунків;                                                                                                                                                                                                                  

- впровадження новітніх форм та методів навчання;                                                                                                                  

- участь у вебінарах та онлайн курсах з метою підвищення педагогічної 

майстерності та якісної підготовки студентів коледжу. 

  Викладачів комісії об’єднує бажання та вміння працювати, створювати 

умови для гармонійного розвитку та навчання студентів. 

  Педагогічне кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому - рухатись 

вперед до пізнання нового». Кожен викладач вважає, що доцільно 

використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої 

здійснюється взаємозв’язок викладача та студента, збігається їхня мета. 



  Систематична робота з фаховою та педагогічною літературою, вивчення 

передових педагогічних методик, обмін досвідом під час засідань циклової 

комісії, відвідування занять, участь в обласних методичних об’єднаннях, все це 

підвищує педагогічний та професійний рівень викладачів комісії. 

  Значна увага у комісії приділяється виховній роботі. Систематично 

проводяться різноманітні відкриті виховні заходи, конкурси, конференції, що 

сприяє вихованню свідомих громадян держави, патріотів України, які можуть 

висловлювати свої погляди, відстоювати ідеали та переконання. 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

 

Пліш Ірина Богданівна- викладач англійської мови та англійської мови (за 

професійним спрямуванням).                                                                                         

Освіта- Волинський державний університет імені Лесі Українки.                                                      

Основний предмет- «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням».                                                                                                                                         

Викладач вищої категорії.                                                                                                                           

Педагогічний стаж- 26 років.  



 

Козарєзова Наталія Всеволодівна-викладач англійської мови та англійської мови 

(за професійним спрямуванням).                                                                                                       

Освіта- Львівський державний університет імені Івана Франка.                                                                                               

Основний предмет- «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням».                                                                                                                                                  

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.                                                                                          

Педагогічний стаж- 39 років. 

 

 

Робота Ірина Андріївна-викладач зарубіжної літератури, англійської мови.                                           

Освіта- Рівненський державний гуманітарний університет.                                                                                     

Основний предмет- «Зарубіжна література» та «Іноземна мова».                                               

Викладач І категорії.                                                                                                                   

Педагогічний стаж- 20 років. 



 

Заяць Оксана Василівна-викладач української мови та літератури.                                                            

Освіта- Дрогобицький педагогічний інститут.                                                                                          

Основний предмет- «Українська мова та література».                                                                                           

Викладач вищої категорії.                                                                                                                

Педагогічний стаж- 22 роки. 

 

Беркита Олена Миколаївна- викладач української мови та літератури, 

культурології.                                                                                                                                                             

Освіта- Волинський державний університет імені Лесі Українки.                                      

Основний предмет- «Українська мова та література» та « Культурологія».                                                                                       

Викладач І категорії.                                                                                                                              

Педагогічний стаж- 21 рік. 



 

Демчук Ольга Петрівна- викладач української мови та літератури, зарубіжної 

літератури.                                                                                     .                                            

Освіта- Львівський національний університет імені Івана Франка.                                                             

Основний предмет- «Українська мова та література», «Зарубіжна література». 

Викладач І категорії.                                                                                                                              

Педагогічний стаж- 10 років. 

ФОТОМУЗЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ 

До Дня народження Лесі Українки 

 



 

 

 

 

 



 

                                      



Шевченківські дні 

 

 

 

 

 

 



Екскурсія Кристинопіль-Червоноград 

 

 

 

 

 



Фотоквест Леся Українка очима сучасників 

 

 



 

 


