
Стан та методичне 
забезпечення викладання 
іноземних мов в Академії.

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

завідувач  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 і 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 звання доцента і   працюють на 
посаді доцента. 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 працюють із 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.,

• «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





Наявність НМКД на кафедрі
Викладачі розробили  8 комплектів 





- розроблені  мультимедійні презентації до практичних занять;

- розроблені силабуси;

- розроблені комплекти методичних рекомендацій до практ. занять;

- розроблені тести для поточного контролю знань, а також тексти до

практичних занять;

- розроблені питання до екзаменаційних білетів та банк тестів до

семестрових екзаменів з дисциплін кафедри;

- підготовлені ККР;

- підготовлені пакети завдань для вступних випробувань з

дисциплін: «Українська мова», «Англійська мова» для освітнього

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

Клонцак О.І., Халавка О.А.);

-пакет тестових завдань з «Іноземної мови» для магістрів (Хміляр

І.Р.);

- cтворені електронні курси для віртуального освітнього середовища

академії - Moodle



Матеріали розміщені у віртуальному середовищі Академії Moodl.



Розробка примірних, робочих програм, силабусів з 
іноземних мов

Розробка програм навчальної дисципліни:

З 2020 року – і 2 програми

2020Примірних  - 6    

Робочих - 22  

Викладачами розроблено і складено:

З 2020 року – і 2 програми

Примірних  - 6    

Робочих - 22  

Розроблено  і здано до навчально-методичного відділу СИЛАБУСІВ -

Презентації вибіркових дисциплін  зроблено викладачами:  Клонцак О.І., Хміляр І.Р., 

Халавкою О.А.)



МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 

( 9 доповідей)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Клонцак Ореста Ігорівна – кандидат педагогічних наук, викладач англійської  та  

німецької мови для іноземців;

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:

Підготувала навчально-методичний комплекс з дисципліни «Англійська мова» для спеціальності 224 
Технології медичної діагностики та лікування освітнього ступеня бакалавр освітнього ступеня 
бакалавр, що включає типову програму, 2 робочі програми, силабус, методичні рекомендації для 
практичних занять, модульні контрольні роботи, банк підсумкових тестових завдань.

Розробила одну примірну (типову) програму навчальної дисципліни «Англійська мова».

Розробила 6 робочих програм: дві робочі навчальні програми дисципліни «Англійська мова» для 
спеціальності «Лабораторна діагностика» освітнього ступеня бакалавр;  дві робочі програми
навчальної дисципліни «Англійська мова»  для спеціальності 223 Медсестринство освітнього ступеня 
бакалавр для іноземних студентів; дві робочі програми для спеціальності 223 Медсестринство
освітнього ступеня бакалавр (вечірня форма навчання).

Розробила 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».

Підготувала завдання для проведення модульних контрольних робіт відповідно до нових робочих 
програм.

Склала комплект екзаменаційних білетів (30 білетів) для груп І МС(в)22-23.

Склала завдання для проведення екзамену у вигляді тестів для груп І МС-31 та І МС(в)22-23 (по 50 
тестових завдань).

Склала банк тестів з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 224 Технології 
медичної діагностики та лікування освітнього ступеня бакалавр (200 шт).

Розробила 3 силабуси з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 224 Технології 
медичної діагностики та лікування освітнього ступеня бакалавр (групи І ЛД-21/ ІІ ЛД-21; ІІІ ЛД-22/ IV 
ЛД-22); для студентів спеціальності 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (вечірня форма 
навчання) (групи І МСв-21/ ІІ МСв-21).



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).

Взяла участь у міжнародній он-лайн конференції для викладачів англійської мови від Oxford 
University Press на тему “Global Skills. Assessment for Learning. Vocabulary. Digital Skills” (27-
29.02.2020).

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

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

Участь 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.).

Участь у міжнародній он-лайн конференції для викладачів англійської мови  “ELTOC-2021” (English
Language Teaching Online Conference) 25-27 лютого 2021 року.

Взяла участь у тренінгу «Стратегія розвитку університету. Сесія 1», 14-15 вересня 2021р. 
(тривалість 15 год).

Взяла участь у тренінгу «Стратегія розвитку університету. Проєктний менеджмент. Сесія 2», 28-29 
жовтня 2021р. (тривалість 15 год).





Україно-швейцарський проєкт. 

Клонцак Ореста Ігорівна - активний учасник.



Хміляр Ірена Романівна ‒ викладач  англійської мови,

аспірантка кфедри педагогіки та інноваційної освіти  

Національного університету “Львівська політехніка” за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

• Міжнародні курси підвищення кваліфікації

Хміляр І.Р. взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на 

тему: «Академічна доброчеснота при підготовці магістрів та здобувачів доктора 

філософії в країнах Європейського Союзу та Україні», що відбувся 14.02.2022 –

21.02.2022, м. Люблін (Республіка Польща) .(1,5 ECTS) Організатори: 

IBR LPNT Інститут Науково-дослідний, Люблінського науково-технологічного 

парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.



Методичні рекомендації:

1.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр. Група І МС-21(1 семестр) - 2020. 165 с.

2.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Англійська

мова» для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр. Група І МС-21(1 семестр) - 2020. 36 с.

3.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр. Група І МС-21(2 семестр) - 2020. 203 с.

4.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Англійська

мова» для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр. Група І МС-21(2 семестр) - 2020. 35 с.

5.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр. Група ІІ МС-21(1 семестр) - 2020. 139 с.

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Англійська

мова» для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр.  Група І МС-21(1 семестр) - 2020. 41 с.

7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр. Група І МС-22 (1 семестр) - 2020. 197 с.

8.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Англійська

мова» для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

бакалавр. 

Група І МС-22(1 семестр) - 2020. 41 с.

9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

магістр. Група І МС-31 (1 семестр) - 2020. 132 с.

10.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Англійська

мова» для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь

магістр. Група І МС-31 (1 семестр) - 2020. 49 с.



НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ



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



Голод Оксана Олексіївна ‒ викладач англійської мови.

Керівник гурткової роботи.





Семененко Ольга Ярославівна ‒ викладач німецької та латинської мови.

Координатор з питань міжнародної співпраці з німецькомовними країнами.

(Сформувала групи студентів для вивчення німецької мови рівень А1; А 2.

Підготувала та сформувала групи  мовного рівня  А 2 для проходження практики в 

Klinik Bavaria Kreischa, An der Wolfsschlucht 1-2, D-01731 Kreischa/ Саксонія.  

Брала участь в україно-німецькому проекті «Навчання, стажування та робота 

медичного персоналу в Німеччині» (Ost West Medpersonal . Dresden.) 

Підвищення кваліфікації викладача :

МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка, довідка про

підвищення кваліфікації № В 710  від 15.11.2021р., «Німецька мова (за професійним

спрямуванням)», 15.11.2021

– 26.11.2021 (2 кредити);

Тема стажування: «Методика викладання німецької мови в режимі дистанційного

навчання».





Методичні рекомендації:

1. Семененко О. Я. Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» для 
студентів спеціальності 5.12010102 « Сестринська справа». Професійно-
орієнтований розділ: « Системи організму та їх хвороби».

2. Семененко О. Я . Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією» для 
студентів спеціальності 5.12010102 « Сестринська справа». Професійно-
орієнтований розділ:  «Фонетика. Морфологія».

3. Семененко О.Я. Робочий зошит до самостійної позааудиторної роботи
студентів з дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією» 
для студентів спеціальності 223 Медсестринство .64 с.

4. Семененко О. Я. Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» для 
студентів спеціальності 223  Медсестринство. Професійно-орієнтований розділ
1. «Академічна та професійно-ситуативна комунікація». Професійно-
орієнтований розділ 2. «Медицина як наука. Основи медсестринства» – Львів, 
2021. – 145 с.

5. Семененко О. Я. Робочий зошит до самостійної позааудиторної роботи
студентів з дисципліни з дисципліни «Іноземна мова (німецька) за 
професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 223  
Медсестринство. Професійно-орієнтований розділ:1. « Іноземна мова – мова
ділового спілкування». (40 ст.) 2. «Медицина як наука. Основи
медсестринства». (36 ст.) – Львів, 2021

Для студентів іноземців:

1.Семененко О. Я . Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для студентів
спеціальності 5.12010102 « Сестринська справа» група І МС і-21 Професійно-
орієнтований розділ: 1. «Фонетика. Морфологія» 2. «Морфологія. Клінічна та 
фармацевтична термінологія»– Львів :  2021. – 95 с.

2.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 обєднання викладачів іноземних мов ЗФПО 
Львівської області.( працює в режимі онлайн)

Підвищення кваліфікації:

МОН України Львівський національний університет імені Івана

Франка, довідка про підвищення кваліфікації №3231-У, «Іноземна

мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова»,

26.10.2020 – 20.11.2020 (4 кредити);

МОН України Львівський національний університет імені Івана

Франка. Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської

підготовки, свідоцтво про підвищення кваліфікації

№01467243/03012-21, «Психолого-педагогічний цикл», 01.02.2021

– 05.02.2021 (2 кредити);



Навчально- методичні комплекси з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)-англійська мова» для 
студентів спеціальностей 

221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія ортопедична освітній ступінь- молодший бакалавр, 223 Медсестринство

спеціалізації Сестринська справа (вади зору) освітній ступінь - молодший бакалавр(доопрацьовуються методичні
рекомендації до самостійної роботи для цих спеціальностей;

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням) англійська мова» для спеціальності 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія ортопедична освітній
ступінь молодший бакалавр. Розділ «Академічна та професійно- ситуативна комунікація»-2020. 60 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням) англійська мова» для спеціальності 221 Стоматологія спеціалізаціїСтоматологія ортопедична освітній
ступінь молодший бакалавр Розділ «Захворювання порожнини рота і зубів та засоби їх лікування»-2020, 114с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням) англійська мова»для спеціальності 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія ортопедична освітній
ступінь молодший бакалавр Розділ «Основи здоров’я зубів»-2020,127с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням) англійська мова»для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа (вади зору) 
освітній ступінь молодший бакалавр Розділ «Академічна та професійно- ситуативна комунікація»-2020, 32с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Іноземна мова (за професійним



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»( фото сертифікатів зроблю, коли буду на роботі)







РОБОТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Викладачі успішно засвоїли і використовують у роботі   технології : 
Googl classroom, Zoom, Viber.





ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

• Курси і стажування на базі ЛНУ ім. Івана Франка

2020-2021 н.р. – ( Халавка О.А.)

• Пройшли  закордонне стажування у 2020 р. в Польщі ( Клонцак О.І.,   
(тричі) Хміляр І.Р.) 





РОБОТА З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Проводять навчання зі студентами-іноземцями  викладачі кафедри:

Клонцак О.І., Семененко О.Я. Германович Г.О., А дисципліна «Українська 
мова» викладається англійською мовою як іноземна.







Участь:
- у міжнародних вебінарах (20) :

Халавка О.А. (18), Клонцак О.І.(1), Хміляр І.Р. (1)

-міжнародних онлайн конференціях (4):

Клонцак О.І. (2), Халавка О.А. (2).

-тренінгах (20): Халавка О.А. (18), Яворська Ж.Б. (1),

Лозинська С.О., Федорик В.М., Германович Г.О.,

Олійник Н.Ю., Клонцак О.І., Ціцюра Н.М.

-у весняній школі Ради молодих вчених при

міністерстві освіти і науки України березень 2021

(Клонцак О.І.)

- в групі рівних - формат безперервного

професійного розвитку (Клонцак О.І.)

-україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної

освіти», участь в тренінгу по «Ефективні комунікації в

медичному університеті» (Клонцак О.І.)





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)



Гурткова робота

• «Зі скарбниці українського мистецтва» -Голод О.О.,

• «Львів – Європейське місто» - Семененко О.Я.





ВИХОВНА РОБОТА

• Виконання обов´язків керівника академічної групи:

Голод О.О., Семененко О.Я., Хміляр І.Р., 

• Виконання обов´язків куратора  академічної групи:

Халавка О.А., Клонцак О.І.,

Проведено виховні заходи:

• «Свято Покрови» кер. Семененко О.Я.

• «Ми проти паління» кер. Семененко О.Я.«Державний прапор» кер. Хміляр І.Р.

• Розколяда студентського театру «Сад» кер. Голод О.О.

• «Духовна бесіда із Студентським Капеланом» кер. Голод О.О.

• «День Соборності України» кер. Голод О.О.

• «Статус та повноваження медсестер у країнах ЄС» викл. Рутар С.М, (ІМС-31).





ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ




