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1. Мета, напрямки діяльності
Мета роботи лабораторії 2016-17 навчального року: забезпечення умов для дослідження
особливостей етнолінгвістики та літературного краєзнавства Луганщини, зародження
луганської преси та функціонування перших видавництв, сприяння формуванню наукового
потенціалу молоді Луганщини, узагальнення інноваційних процесів при вивченні філологічних
дисциплін у сучасній школі.
Лабораторія має такі підрозділи:
 Студія іноземної мови «Be in advance»;
 Студія літературного краєзнавства та художньої творчості «Крила»;
 Методична студія «Слово».
Основні напрямки діяльності лабораторії:
Студія літературного краєзнавства та художньої творчості «Крила» має на меті:
 організація зустрічей з письменниками Луганщини;
 створення авторських навчальних посібників для вивчення літературного краєзнавства;
 розробку авторських дослідницьких програм з вивчення літератури рідного краю,
інноваційних методів та засобів вивчення літературознавчого та літературного
матеріалів;
 організацію навчальних та наукових проектів з вивчення літературного краєзнавства,
української та світової літератури;
 підтримку зв’язків з літературними та мовознавчими музеями Луганщини та України;
 проведення та підтримку наукових досліджень представників Луганщини в галузі
літературного краєзнавства та етнолінгвістики;
 поповнення електронної та експозиційної бази музею українознавства;
 вивчення особливостей антропології, топонімії рідного краю;
 розвиток та підтримку обдарованих студентів.
Студія іноземної філології вивчає проблеми:
 феномену взаємодії мовних одиниць, мовних контактів;
 ареального лексичного взаємопроникнення;
 англомовної ономастики в українському просторі;
 ареальної мовної комунікації;
 використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у вивченні іноземної мови;
 компаративного дослідження мовних одиниць тощо.
Методична студія спрямовує свою діяльність на:
 організацію пошуково-творчих, навчально-наукових проектів, розробку навчальнометодичних посібників з методики навчання української мови ;
 організацію майстер-класів з учителями початкових класів міста й області;
 вивчення педагогічного досвіду класоводів з питань інноватики в галузі методики
вивчення української мови в молодших класах загальноосвітніх шкіл;
 зародження луганської преси та функціонування перших видавництв на Луганщині.
Склад лабораторії:
Студія етнолінгвістики та літературного краєзнавства «Крила»:
Куратори студії – Тарарива Л.Ю., Гречишкіна Т.О.
Учасники – студенти 1-2 курсів коледжу, вчителі-філологи, учні 10-11 класів ЗОШ Луганщини.
Студія іноземної мови «Be in advance»
Куратори студії – Жалдакова Ю.В., Бахмет М.Ю., Гуцкало О.О.

Учасники – студенти 1-4 курсів коледжу.
Методична студія «Слово»:
Куратори студії – Сергієнко Л.В., Севастянова О.А., Сергєєва І.Ю.
Учасники: студенти 3-4 курсів спеціальності «Початкова освіта», «Видавнича справа».
2. Зміст діяльності
№

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

1.

Інформування
студентів коледжу,
вчителів та учнів
регіону про
діяльність
Лабораторії
Проведення
організаційного
засідання учасників
студій
Оновлення контенту
сторінки лабораторії
на сайті коледжу та
ц.к.
Оновлення контенту
сторінки «Солов’їні
далі» та поетичної
сторінки
Оголошення
регіонального
творчого інтернетконкурсу конкурсу
«Солов’їні далі»
Організація
студентської
науково-дослідної,
пошукової та творчої
діяльності. Розподіл
тем дослідження.

Сергєєва І.Ю.

Вересень

Куратори студій

Вересень

Сергєєва І.Ю.

Вересень

Організація роботи,
моніторинг
зацікавлень учасників,
визначення тем робіт
Інформація на сайті

Сергєєва І.Ю.

Вересень

Зміст сторінки

Севастянова
О.А.

Вересень

Куратори студій

Вересень

Положення,
оголошення на сайті
коледжу, ц.к.,
лабораторії,
інформаційні листи
Планування
діяльності студентів,
учнів шкіл,
кураторства
викладачів коледжу
над вчительськими
дослідженнями
Проект

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Підготовка проекту
«Поетичне слово –
невичерпне джерело
українського
народу», який
претендує до
занесення в
українську книгу
рекордів Гінеса

8.

Створення книжкової Сергєєва І.Ю.

Викладачі,
студенти

Серпень

Прогнозовані
результати
Інформація на сайті,
розсилання
інформаційних листів,
запрошення вчителів
шкіл та учнів

Виставка «Нев’януча

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

виставка на базі
музею
українознавства
«Незалежній Україні
-25»
Участь у
Міжнародній
науковій конференції
«Іван Франко у
творенні української
національної
ідентичності»
Проведення заняттясемінару для
учасників лабораторії
з питання
ознайомлення з
основами наукової
діяльності.
Презентація
найкращих
студентських
наукових робіт за
2016-17н.р.
Надання
консультацій з
питань досліджень
Участь у проведенні
майстер-класу для
студентів 2-3 курсів з
використанням
SMARТ-технологій
Підбиття підсумків
роботи лабораторії за
1 семестр
навчального року.
Звітне засідання
учасників лабораторії
з демонстрацією
результатів наукової
роботи.
Підготовка до участі
у Днях науки
коледжу.
Оформлення робіт
Надання матеріалів
творчого проекту з
іноземної мови для
участі у
Всеукраїнському
конкурсі «Вчительноватор»

сила»

Гречишкіна Т.О.

Вересень

Проект

Куратори студій

Жовтень

Семінар

Куратори студій

Жовтень-квітень

Індивідуальні
консультації

Сергієнко Л.В.,
Севастянова
О.А.

Жовтень

Сергєєва І.Ю.
куратори студій

Грудень

Отримання навичок
студентами для
продовження
методичного
дослідження
Збори учасників

Куратори студій

Лютий-березень

Рецензування
матеріалів
дослідження

Лютий

Участь у конкурсі

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.
24.

Проведення
регіонального
інтернет-конкурсу
конкурсу «Солов’їні
далі»
Участь учасників
Лабораторії у Днях
науки коледжу та
ЛНУ імені Тараса
Шевченка
Регіональний форум
«Сучасні філологічні
інновації в освіті».
Творчий звіт
лабораторії
Участь у
Всеукраїнській
конференції
«Образне слово
Луганщини» (м.
Старобільськ)
Інформаційна
підтримка сайту
«Мовна палітра
Луганщини»
Проведення
екскурсій музеєм
українознавства
коледжу
Підведення підсумків
діяльності за рік
Планування роботи
на 2016-2017 н..р.

Севастянова
О.А.,Сергєєва
І.Ю., студенти
спеціальності
ВС
Куратори студій

Квітень

Роботи учасників,
збірник за
результатами
конкурсу

Квітень

Участь у заходах
згідно попередніх
заявок

Куратори студій

Квітень

Форум

Куратори
студій, студенти

Квітень

Тези

Сергєєва І.Ю.

Постійно

Інформація на сайті

Сергєєва І.Ю.,

Згідно замовлень

Екскурсії

Куратори студій

Травень

Засідання

Сергєєва І.Ю.

Травень

Перспективний план
роботи

Завідувач лабораторії:

І.Ю.Сергєєва

