
Протокол № 5 

 засідання студентського наукового гуртка  

“Актуальні проблеми сучасної морфології” 

кафедри української мови 

 

11 лютого 2020 року                                                                                        Факультет філології,  

                                                                                                                           ауд. 311 (15.00–16.20) 

 

Присутні: студенти Любинецька С., Палійчук Є., Слободян Т., Проців М., Василюк М., 

Волощук Д., Парипа І., Купчак Н., Бабій А., Федірків Н., Котляр Е., Зорій В., Стецько С., 

Фуштей А., Купрак М., Кіш Е., професор кафедри української літератури Мафтин Н. В., 

вчитель вищої категорії Грицишин М. І., доцент кафедри української мови Джочка І. Ф., 

доцент кафедри української мови Пітель В. М., доцент кафедри української Ципердюк О. Д., 

доцент кафедри української мови Стефурак Р. І., доцент кафедри української Пена Л. І. 
 

Порядок денний 

1. Організаційні питання.  

2. Зустріч із Грицишин Марією Іванівною, заступником директора Української гімназії з 

науково-методичної роботи, вчителем української мови та літератури, вчителем-

методистом, заслуженим учителем України.  

3. Усні виступи двох студентів, доповіді яких визнані найкращими за минулий семестр.  

4. Обговорення виступів доповідачів учасниками гуртка. 

 

Виступили:  
- Грицишин Марія Іванівна, вчитель-методист, заслужений учитель України; тема 

виступу: “Залучення учнів середньої школи до науково-дослідної роботи з української 

філології: форми та методи організації дослідницької діяльності школярів”; 

- Мафтин Наталія Василівна, професор кафедри української літератури; поділилась 

досвідом підготовки переможців у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; 

- студентка Федірків Н. (“Зміна та тенденції варіантності морфологічних норм у сучасній 

українській мові (за Новим правописом та новітніми лінгвістичними розвідками)”) та 

студентка Василюк М. (“Новітні технології презентації навчального матеріалу на уроці”) 

оприлюднили тези свої доповідей; 

- доценти кафедри української мови Ципердюк О. Д., Стефурак Р. І., студентки 

Волощук Д., Сободян Т., Купчак Н. взяли участь в обговоренні виступів. 

 

Ухвалили:  

- планувати такі зустрічі й надалі, запрошувати вчителів-методистів та провідних 

фахівців за фахом, який здобувають студенти; 

- організувати за змоги майстер-класи з педагогами-філологами, учні яких є 

переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів членів Малої академії наук України. 

 

11.02.2020  

 

Секретар  гуртка                                                                                                                     Н. Федірків 

 

Керівник  гуртка                                                                                                                   І. Ф. Джочка 

 

 

 


