
Стан та методичне 
забезпечення викладання 
іноземних мов в Академії

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

завідувач кафедри  к.іст.н.  Лозинська С.О.



Інформація про склад кафедри

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом
факультету 1 Академії (декан – канд. з держ. управління Безкоровайна У.Ю.)

Проводить навчальну, методичну, наукову, виховну діяльність відповідно до
Положення про освітній процес та нормативно-юридичних документів навчального
закладу.

Науково-педагогічний склад кафедри:

14 штатних викладачів і  2 викладачі-сумісники.

Серед них 6 кандидатів наук, з них 3 мають вчене звання доцента і працюють на
посаді доцента. Педагогічне звання викладач-методист мають 5 осіб.

1 доктор наук, професор – сумісник.

У складі кафедри – 5 викладачів, які забезпечують викладання іноземних мов
студентам-медикам на всіх спеціальностях Академії та структурному підрозділі -
коледжі.

З 2021 року викладачі кафедри працюють зі студентами-іноземцями. 



Клонцак Ореста Ігорівна – кандидат педагогічних наук, асистент;

Хміляр Ірена

Хміляр Ірена Романівна –– викладач вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист;

Семененко Ольга Ярославівна – викладач вищої

кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Халавка Оксана Анатоліївна - викладач

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Голод Оксана Олексіївна – викладач  вищої

кваліфікаційної категорії.                                                   



Навчально-методична робота
Перелік дисциплін іноземних мов закріплених за кафедрою – 10

• «Іноземна мова (за проф. спр.)» – анг.м.,

• «Іноземна мова (за проф. спр.)» – нім.м.,

• «Англійська мова»

• «Німецька мова»

• «Латинська мова»

• «Основи латинської мови з медичною 
термінологією» 

• «Латинська мова та  медична термінологія» 
для іноземних громадян

• «Англійська мова (за професійним 
спрямуванням)»

• «Німецька мова»  для іноземних громадян

• «Українська мова  як іноземна» для 
іноземних громадян





НМКД на кафедрі
Викладачі розробили  8 комплектів 





- розроблені  мультимедійні презентації до практичних занять;

- розроблені комплекти методичних рекомендацій до практичних занять;

- розроблені тестові завдання для поточного контролю знань, а також до

практичних занять;

- підготовлені ККР;

- cтворені електронні курси для віртуального освітнього середовища

Академії - Moodle;

- розроблені питання до екзаменаційних білетів та банк тестів до

семестрових екзаменів з дисциплін кафедри;

- пакет тестових завдань з «Іноземної мови» для магістрів (Хміляр І.Р.)

- підготовлені пакети завдань для вступних випробувань із дисциплін

«Українська мова», «Англійська мова» для освітнього ступеня

«бакалавр» (для іноземних громадян) (Германович Г.О., Клонцак О.І.,

Халавка О.А.)



Матеріали розміщені у віртуальному середовищі Moodle



Примірні, робочі програми, силабуси з іноземних мов

Розроблено  і здано в навчально-методичний відділ 

- примірних програм з навчальних дисциплін – 5

- робочих програм з навчальних дисциплін – 21

- силабусів - 21

Презентації вибіркових дисциплін  зроблено викладачами  

Клонцак О.І., Хміляр І.Р., Халавкою О.А.



МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 

(9 доповідей)

- «Науково-педагогічне стажування за кордоном. Сучасні виклики» (Клонцак О.І.)

- «Використання інтерактивних методів та мультимедійних програм у викладанні іноземних мов
студентам-медикам» (Семененко О.Я., Клонцак О.І.)

- «Проблеми навчально-методичного забезпечення викладання суспільних дисциплін у форматі
дистанційного навчання» (Семененко О.Я.)

- «Переваги і недоліки дистанційного навчання» (Семенеко О.Я.)

- «З досвіду роботи голови методичного об´єднання викладачів іноземних мов з питань
підготовки фахівців медицини за професійним спрямуванням» (Халавка О.А.)

- «Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти» (Халавка О.А.)

- «З досвіду співпраці з автентичними видавництвами» ( Халавка О.А.)

- «Самопрезентація викладача як запорука кар´єрного росту» (Хміляр І.Р.)

- «Оцінювання знань студентів у дистанційному навчанні» (Хміляр І. Р.)

- «Народна педагогіка як прародителька і перше джерело українського національного виховання»
(Голод О.О.)





Клонцак Ореста Ігорівна – кандидат педагогічних наук, 

викладач англійської  та  німецької мов;

заступник завідувача  кафедри по роботі  з викладачами іноземних мов;

керівник відділу по роботі з іноземними громадянами;

член Вченої та Методичної ради Академії, Вченої ради факультету;

член спілки викладачів англійської мови «Oxford Teachers´ Club»;

член Ради молодих вчених Академії; 

з 01.01.2022р. Член Української асоціації  дослідників освіти (УАДО).

Міжнародне науково-педагогічне стажування

для працівників закладів вищої освіти на тему: 

«Нові та інноваційні методи навчання», жовтень 2020 р. 

на базі Краківського економічного університету 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).



Методична робота:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Англійська 
мова» для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 
лікування освітнього ступеня бакалавр освітнього ступеня 
бакалавр.

Примірна (типова) програма навчальної дисципліни – 1.

Робочі програми – 6.

Силабуси – 3.

Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни 
«Англійська мова» для спеціальності 224 Технології медичної 
діагностики та лікування освітнього ступеня бакалавр з розділів 
«Медична освіта»; «Системи людського організму: дихальна, 
травна, серцево-судинна»; «Системи людського організму: 
імунна, ендокринна, сечова, репродуктивна».

Завдання для проведення модульних контрольних робіт.

Комплект екзаменаційних білетів та тестових завдань.

Банк тестів з дисципліни «Англійська мова» (200).



Участь у вебінарах, тренінгах:

Взяла участь:

- у вебінарах професійного розвитку викладачів англійської мови від Oxford University Press на 
теми: “Mobile Learning for Language Development” (22.10.2019); “Synergy in exam preparation” 
(25.03.2020); “The multiple motivations of a student” (26.03.2020).

- Міжнародній онлайн конференції для викладачів англійської мови від Oxford University Press
на тему “Global Skills. Assessment for Learning. Vocabulary. Digital Skills” (27-29.02.2020).

- у тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті», 16-17 грудня 2020р.

- Міжнародному вебінарі “English Language editing. Tips for researchers and editors” 
(Редагування англійською мовою. Поради для дослідників та редакторів) 05 січня 2021 року.

- у весняній школі Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України на тему 
“Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience” (з 3 березня до 11 
березня 2021р.).

- Міжнародній онлайн конференції для викладачів англійської мови  “ELTOC-2021” (English
Language Teaching Online Conference) 25-27 лютого 2021 року.

-у тренінгу «Стратегія розвитку університету. Сесія 1», 14-15 вересня 2021р. 

- у тренінгу «Стратегія розвитку університету. Проєктний менеджмент. Сесія 2», 28-29 жовтня 
2021р. 





Україно-швейцарський проєкт. 

К.пед.н. Клонцак Ореста Ігорівна - активний учасник.



Хміляр Ірена Романівна ‒ викладач дисциплін «Англійська мови»,

«Англійська мова (за професійним спрямуванням), аспірантка кафедри

педагогіки та інноваційної освіти Національного університету

“Львівська політехніка” за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні

науки.

• Міжнародні курси підвищення кваліфікації

Участь у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на

тему: «Академічна доброчеснота при підготовці магістрів та

здобувачів доктора філософії в країнах Європейського Союзу

та Україні», (м. Люблін, Польща). Організатори: IBR LPNT Інститут

Науково-дослідний, Люблінського науково-технологічного парку та IESF

Міжнародна фундація науковців та освітян.



Методичні рекомендації:

Методичні рекомендації до практичних занять та  до 

самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності  223 Медсестринство спеціалізації 

«Сестринська справа»,  освітній ступінь  - бакалавр. 

Методичні рекомендації до практичних занять та до 

самостійної роботи  з дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації 

«Сестринська справа»,  освітній ступінь - магістр. 



НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2020 рік 2021 рік





Виступила з доповіддю на круглому столі  про вакцинацію під час пандемії.



Голод Оксана Олексіївна ‒ викладач англійської мови.

Відповідальна за інформаційні повідомлення про роботу кафедри. 

Керівник групи. Керівник гуртка.





Семененко Ольга Ярославівна ‒ викладач німецької та латинської 

мов.

Координатор з питань міжнародної співпраці з 

німецькомовними країнами. Брала участь в україно-німецькому

проєкті «Навчання, стажування та робота медичного персоналу в 

Німеччині» (Ost West Medpersonal. Dresden.) 

Підвищення кваліфікації викладача :

МОН України Львівський національний університет імені Івана 

Франка.

Тема стажування: «Методика викладання  німецької мови в режимі 

дистанційного навчання».





Методичні рекомендації:

Методичні рекомендації до практичних занять з
дисципліни «Іноземна мова (німецька) за
професійним спрямуванням»

Методичні рекомендації до практичних занять з
дисципліни «Основи латинської мови з
медичною термінологією»

Робочий зошит до самостійної позааудиторної
роботи студентів з дисципліни з дисципліни
«Іноземна мова (німецька) за професійним
спрямуванням»

Робочий зошит до самостійної позааудиторної
роботи студентів з дисципліни «Основи
латинської мови з медичною термінологією»

Для студентів іноземців:

Методичні рекомендації до практичних занять з
дисципліни «Латинська мова та медична
термінологія»

Проведення навчальних занять іноземною
мовою (англійською) з дисципліни «Латинська
мова та медична термінологія».



Халавка Оксана Анатоліївна ‒ викладач англійської мови,

керівник методичного семінару кафедри.

Голова обласного методичного об՚єднання викладачів іноземних мов

ЗФПО Львівської області (працює в режимі онлайн).

Це участь в онлайн вебінарах, онлайн тренінгах, онлайн конференціях,

організованих видавництвами «Лінгвіст» , «Dinternal Education», «Cambridge

University Press», «Pearson», «National Geographic Learning», «Oxford University

Press», «MM Publication».

Підвищення кваліфікації:

МОН України Львівський національний університет імені

Івана Франка. Інститут післядипломної освіти та

доуніверситетської підготовки. «Іноземна мова (за

професійним спрямуванням)», «Англійська мова», 26.10.2020

– 20.11.2020, «Психолого-педагогічний цикл», 01.02.2021 –

05.02.2021 (2 кредити);



Методична робота:

НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ з
дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням) - англійська мова» для студентів
спеціальностей 221 Стоматологія 223
Сестринська справа (вади зору)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
англійська мова» для спеціальності 221
Стоматологія спеціалізації Стоматологія
ортопедична

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
англійська мова для спеціальності 223
Медсестринство спеціалізації Сестринська
справа (вади зору)



Участь в онлайн вебінарах, онлайн тренінгах, онлайн конференціях, 
організованих видавництвами «Лінгвіст», «Dinternal Education», «Cambridge 
University Press», «Pearson», «National Geographic Learning», «Oxford University 
Press», «MM Publication» (49 заходів).







РОБОТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Викладачі успішно засвоїли і використовують у роботі   технології : 
Google classroom, Google Meet, Zoom, Viber, Moodle.





Викладачі працюють у напрямку студентоцентрованого навчання і викладання дисциплін. Студенти

на практичних заняттях отримують ключові знання, уміння та навички зі знання іноземних мов за

професійним спрямуванням, якими зобов´язані володіти наші здобувачі вищої освіти, щоб мати

задоволення власних потреб, затребуваність на ринку праці та високу здатність до працевлаштування.

Які це інноваційні методи в роботі наших педагогів:

- встановлюють дружню атмосферу взаємозв´язку «викладач-студент», формують риси

впевненості в собі; проводять роботу в парах, групах;

- студентів залучають до самостійної роботи і виконання конкретних індивідуальних завдань з

ефективним використанням часу (таймінгу) на занятті;

- їх методично вчать долати страх мовного бар´єру;

- слабші студенті під час практичних занять отримують допомогу від більш сильніших;

- у мовному діалозі на заняттях привчають не боятися робити помилки;

- вміти використовувати свої знання і досвід набутий раніше.

У методичних напрацюваннях розроблені вправи монологічного та діалогічного мовлення,

читання, переклад. Моделювання професійних ситуацій максимально наближені до реального

життя та потреб, із використання активної лексики та граматичних конструкцій.



РОБОТА З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Проводять навчання зі студентами-іноземцями  викладачі кафедри:

к.пед. н. Клонцак О.І., Семененко О.Я., к.філол.н. Германович Г.О. 
(дисципліна «Українська мова як іноземна» викладається англійською 
мовою).





КРУГЛІ СТОЛИ

• Круглий стіл: «Конкурентна спроможність

випускників-медиків на ринку праці: формування

загальних компетентностей» із запрошенням

представників роботодавців, громадських

організацій, медичних навчальних закладів Львова.

• Воркшоп у форматі круглого столу «офлайн-онлайн»:

«Конкурентна спроможність викладача в освітньому

просторі» (на прикладі Львівської медичної академії

Імені Андрея Крупинського).



Участь у грантовому проєкті 2022 року

Викладачі іноземних мов кандидат

педагогічних наук Клонцак О.І. і

Хміляр І.Р. подали пропозиції для

участі у науковому дослідженні, яке

організовує україно-швейцарський

проєкт «Розвиток медичної освіти» і

чекають результатів відбору.




