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1. Мета, напрямки діяльності
Мета роботи лабораторії на 2018-2020 рр.:
Створення цілісної мовної картини світу та усвідомлення власного місця у ній сучасною
студентською молоддю, визначення ролі мови як соціокультурного чинника у творенні
нації, держави, особистості; формування комунікативного простору в умовах глобалізації
мов; дослідження особливостей етнолінгвокультури рідного краю; вивчення та
узагальнення інноваційних процесів при викладанні філологічних дисциплін за нової
української школи.
Основні напрямки діяльності лабораторії:
 збирання етнолінгвістичного матеріалу, його узагальнення та науковий опис;
 пошук шляхів удосконалення наукових методів при дослідженні лінгвістичного
матеріалу, проведення етнолінгвістичних експедицій та екскурсій;
 пропагування вивчення іноземних мов серед студентської молоді навчального
закладу;
 застосування новітніх SMART-технологій (вебінарів, блогів, створення
інтернет-проектів, використання інтерактивної дошки) в асинхронному та онлайн режимах в процесі навчання мовам на базі Центру мов; створення
інноваційних філологічних проектів та участь у зовнішніх телекомунікаційних
проектах з філології;
 поповнення експозиційного наповнення музею українознавства та центру мов
коледжу;
 залучення вчителів та учнів, які займаються науково-дослідницькою
діяльністю, до участі у заходах різного рівня на базі коледжу та Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка;
 узагальнення інноваційного досвіду вчителів-словесників щодо створення
комунікаційного простору глобальної та етнолінгвокультури;
 залучення до дослідницької діяльності студентів коледжу, вчителів шкіл
області, учнів старших класів тощо.
2. Структура лабораторії «Мовна картина світу»:
Музей українознавства:
 студія етнолінгвістики та літературного краєзнавства «Мова і нація»;
 методична студія «Слово».
Центр мов:
 Студія іноземної мови «Be in advance»
Керівник лабораторії: Шуліка Л.В.
Склад (структура) лабораторії:
Студія етнолінгвістики та літературного краєзнавства «Мова і нація»:
Куратори студії – Шуліка Л.В., Севастянова О.А., Гречишкіна Т.О.
Учасники – студенти 1-4 курсів коледжу, вчителі-філологи, учні 10-11 класів ЗОШ
Луганщини.
Студія іноземної мови «Be in advance»
Куратори студії - Тарарива Л.Ю., Гуцкало О.О., Бахмет М.Ю.
Учасники – студенти 1-4 курсів коледжу.
Методична студія «Слово»:
Куратори студії – Сергієнко Л.В., Севастянова О. А.
Учасники: студенти 3-4 курсів спеціальності «Початкова освіта».

3. Зміст діяльності
3.1. Інноваційні аспекти освітньо-наукового, професійного становлення
компетентного фахівця нової генерації
Зміст роботи
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Створення навчального контенту з предмету
«Українська література» відповідно до вимог
нової програми.
Підготовка матеріалів до участі у
педагогічному конкурсі «Педагогічний оскар2019»
Створення електронного посібника «Іноземна
мова за професійним спрямуванням»
Розробка електронної (контролюючої)
програми (курсу) у системі Moodle 3.1 з
іноземної мови за професійним спрямуванням
Створення електронного посібника
«Практична граматика французької мови»
Розробка електронної (контролюючої)
програми (курсу) у системі Moodle 3.1 з
іноземної мови
Розробка електронної (контролюючої)
програми (курсу) у системі Moodle 3.1 з
методики навчання іноземної мови
Розробка електронної (контролюючої)
програми (курсу) у системі Moodle 3.1 з
української мови за професійним
спрямуванням
Організація науково-дослідної роботи
студентів за напрямками та секціями.

9.

Участь у мовних олімпіадах, конкурсах.

10.

Підготовка тез до участі в регіональній
конференції до 100-річчя В. О.
Сухомлинського
Організація майстер-класів з учителями
перших класів м. Лисичанськ
Участь у науково-практичному семінарі
«Стандарт початкової освіти в дії»

11.
12.

13.

Пропаганда матеріалів лабораторії через
видавничу діяльність

Термін
виконання
2018-2020

Відповідальні

Грудень 2019

Шуліка Л.В.

Квітень 2019

Бахмет М.Ю.

Березень
2019

Бахмет М. Ю.

Квітень 2020

Бахмет М. Ю.

Березень
2019

Гуцкало О. О.

Березень
2019

Гуцкало О. О.

Лютий 2020

Шуліка Л.В.

Протягом
року

Куратори студій
відповідно до
планування
Куратори студій

Згідно з
листами
До 20.09.2018
Протягом
року
Жовтень 2018
Згідно з
листами та
планом ц.к.

Шуліка Л.В.

Сергієнко Л. В.
Ляшенко К. І.,
Сергієнко Л. В.
Ляшенко К. І.,
Сергієнко Л. В.
Севастянова О.А.
Учасники
лабораторії

3.2. Громадянське становлення компетентного фахівця
на сучасному ринку праці
№
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Зміст роботи
Участь у організації та проведенні щорічного
регіонального інтернет-конкурсу конкурсу
«Солов’їні далі»
Проведення відкритих виховних годин,
конкурсу української мови, Днів рідної мови
та писемності тощо
Підготовка до ювілею Т.Шевченка (205
річниця)
Підготовка матеріалів до відзначення 250 р.
І.П. Котляревського
Проведення конкурсу декламування віршів
іншомовних поетів «Я серце віддам
Батьківщині»
Лінгвокраїнознавча вікторина «Як ми знаємо
Францію»
Створення проекту «Віртуальна подорож
Францією»
Інтернет-конкурс "We are the poets"
(літературний переклад віршів)
Укладання е-портфоліо «Сучасні підходи до
уроків української мови та читання в
початковій школі»

Термін
виконання
Квітень 2019
Квітень 2020

Відповідальні
Куратори студій

Згідно плану
ц.к.

Куратори студій

До березня
2019
Вересень
2019
Жовтень 2018
Жовтень 2019

Гречишкіна Т.О.
Шуліка Л.В.,
Гречишкіна Т.О.
Бахмет М. Ю.

Березень
2019
Лютий 2019

Бахмет М. Ю.

Квітень 2020

Куратори студії «Be
in advance»
Сергієнко Л. В.

Протягом
року

Бахмет М. Ю.

3.3. Просвітницька робота. Виставкова діяльність
№
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи

Термін
виконання
Листопад
2019

Організація віртуальної фотогалереї «Для вас,
історики майбутні…» (Луганщина в обличчях
та спогадах різних поколінь)
Поповнення бібліографічної виставки
Протягом
«Луганщина літературна». Організація
року
зустрічей з письменниками Луганщини.
Пропагування діяльності музею
Протягом
українознавства та центру мов через місцеві
року
засоби масової інформації та ресурси мережі
Інтернет. Інформаційна підтримка наповнення
хмарного середовища лабораторії.
Створення Е-портфоліо «Народний побут
Листопад
українців » та організація інтерактивної
2019
екскурсії музеєм українознавства (До 180-ї
річниці І. Нечуя-Левицького).
Створення експозиції «Рік французької мови в Жовтень 2018
Україні»

Завідувач лабораторії: ________________
Завідувач «Центру мов»:_______________

(Шуліка Л.В.)
(Бахмет М.Ю.)

Відповідальні
Шуліка Л.В.
Шуліка Л.В.
Шуліка Л.В.,
Бахмет М.Ю.

Шуліка Л.В.

Бахмет М. Ю.

