
План роботи  

студентського наукового гуртка  

“Актуальні проблеми сучасної морфології” 

кафедри української мови 

на 2019/2020 н.р. 

 

№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Порядок денний засідання,  

тема  доповіді 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

доповідача  

 

Прізвище, 

ім’я,  

по 

батькові 

наукового 

керівника 

1. вересень 

2019 

Обговорення організаційних 

питань:  

1) уточнення складу учасників 

студентського наукового гуртка; 

2) пропозиції й обговорення щодо 

змісту й тематики зустрічей й 

доповідей на поточний навчальний 

рік;  

3) затвердження плану роботи 

гуртка.  

Члени гуртка та 

керівник 

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 

2. жовтень 

2019 

Обговорення актуальних питань 

розвитку професійної 

майстерності в рамках святкування 

Дня працівників освіти в Україні. 

Організація та проведення 

круглого столу на тему: 

«Підвищення професійного рівня 

педагогів у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти» за участю Худецької 

Світлани Олексіївни, методиста 

української мови і літератури 

Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти та Стефурак 

Роксолани Іванівни, кандидата 

філологічних наук, доцента 

кафедри української мови, 

викладача-методиста. 

Методисти 

Худецька С. О., 

Стефурак Р. І. 

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 

3. листопад  

2019 

 Підготовка до проведення І етапу 

ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені 

Петра Яцика. 

Зорій В., 

Палійчук Є., 

Слободян Т., 

Федірків Н.  

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 



Студентські доповіді на теми, 

присвячені складним випадкам у 

морфології та їхнє обговорення. 

4. грудень 

2019 

Студентські доповіді на теми, 

присвячені новим пошукам та 

методам вивчення морфології у 

школі. 

Підбиття підсумків роботи 

наукового гуртка за І семестр 

поточного навчального року, 

обговорення переваг та недоліків 

проведеної роботи; окреслення 

перспектив на наступний семестр. 

Василюк М., 

Купчак Н., 

 Проців М. 

Парипа І., 

 

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 

 Протягом 

навчаль-

ного року 

Усні доповіді, їхнє обговорення, 

доопрацювання й відбір наукових 

робіт для участі в конкурсних 

програмах та подальшої 

підготовки до публікації. 

Члени гуртка Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 

 

5. 

лютий 

2020 

Організаційні питання.  

Зустріч із Грицишин Марією 

Іванівною, заступником 

директора Української гімназії з 

науково-методичної роботи, 

вчителем української мови та 

літератури, вчителем-методистом, 

заслуженим учителем України. 

Тема зустрічі: “Залучення учнів 

середньої школи до науково-

дослідної роботи з української 

філології: форми та методи 

організації дослідницької 

діяльності школярів”. 

Усні виступи двох студентів, 

доповіді яких визнані найкращими 

за минулий семестр.  

-  

Методист  

Грицишин 

М. І.; 

професор 

кафедри 

української 

літератури 

Мафтин Н. В.; 

два студенти за 

підсумками 

обговорення 

щодо 

найкращих 

доповідей за 

минулий 

семестр 

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 

6. березень 

2020 

Організація та проведення 

круглого столу на тему: 

«Інноваційні методи вивчення 

української мови із застосуванням 

нестандартних уроків під час 

опрацювання розділу граматики  

морфології» за участю Павлюк 

Марії Петрівни, вчителя вищої 

категорії (Івано-Франківського 

Вчитель вищої 

категорії 

Павлюк М. П.,  

члени гуртка 

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 



ліцею № 18), відмінника народної 

освіти. 

Доповіді студентів щодо 

різновидів таких уроків на вибір 

учасників гуртка (зокрема, урок-

семінар, урок-лекція, урок-

конференція, урок-гра, урок-

подорож, урок-змагання, урок-

консультація, урок-діалог, урок-

аукціон, бінарні чи комп’ютерні 

уроки тощо); обговорення 

підготовлених конспектів. 

7. квітень 

2020 

Підготовка та участь (як 

доповідача або слухача) у 

щорічній звітній студентській 

науковій конференції 

Прикарпатського університету 

імені Василя Стефаника. Доповіді 

членів гуртка з проблематики 

наукових досліджень.  

 

Члени гуртка, 

викладачі 

кафедри 

української 

мови 

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 

8. травень 

2020 

Підбиття підсумків роботи 

наукового гуртка за ІІ семестр та за 

2019/2020 навчальний рік загалом. 

Обговорення здобутків, 

окреслення перспектив щодо 

подальшої роботи, пропозицій 

стосовно удосконалення тих чи 

інших видів гурткової роботи, 

відзначення найактивніших 

учасників гуртка. 

Члени гуртка, 

керівник 

Доцент 

Джочка 

І. Ф. 

 

 

        

План роботи затверджено на засіданні кафедри української мови: протокол № 1 

від 27 серпня 2019 року.  

 

Керівник  гуртка, доцент  

кафедри української мови                                                                     І. Ф. Джочка 

 

 

Завідувач кафедри української  

мови, професор                                                                                      В. В. Ґрещук  


