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Протокол № 1 
засідання робочої труни стейкхолдерів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка

20 жовтня 2017 року

Голова засідання

Секретар засідання

Іванова І.Б.

Савченко З.В.

Присутні: доктор пед. наук, професор Статівка В.І., канд. пед. наук, доцент 
Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент Пахненко 1.1.; канд. філол. наук, 
доцент Тєлєтова С. Г.; канд. філол. наук, доцент Медвідь Н. О.; 
канд. філол. наук, доцент П’ятаченко С. В.; канд. філол. наук, доцент 
Савченко 3. В.; викладач російської мови та літератури ВКНЗ Сумської 
обласної ради Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва 
Михайленко Т.К.; викладач російської мови та літератури ВКНЗ 
Сумської обласної ради Путивльського педагогічного коледжу імені 
С.В. Руднєва Мироненко Т.О.

Порядок денний

1. Обговорення «Положення про методичні рекомендації до написання науково- 
методичного комплексу».

2. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації (стажування) Михайленко Лідії 
Павлівни, викладача російської мови та літератури ВКНЗ Сумської обласної 
ради Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва.

3. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації (стажування) плану 
Мироненко Тетяни Олександрівни, викладача російської мови та літератури 
ВКНЗ Сумської обласної ради Путивльського педагогічного коледжу імені С.В. 
Руднєва.

І. СЛУХАЛИ:
Обговорення «Положення про методичні рекомендації до написання науково- 

методичного комплексу».
ВИСТУПИЛИ:
Статівка В.І. повідомила про зміни методичних рекомендацій щодо написання 

нмк.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома.
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II. СЛУХАЛИ:
Затвердження звіту про підвищення кваліфікації (стажування) Михайленко 

Лідії Павлівни, викладача російської мови та літератури ВКНЗ Сумської обласної 
ради Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва.

ВИСТУПИЛИ: Михайленко Л.П., яка презентувала докладний звіт про 
підвищення кваліфікації на базі кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики їх викладання. Доповідач відзначила продуктивність співпраці з 
викладачами кафедри та практичну значимість отриманих знань; Пахненко І.І., яка 
наголосила на необхідності посилення співпраці викладачів кафедри з 
представниками освітянської спільноти Сумської області з метою підвищення рівня 
викладання російської мови в регіонах з відповідною мовною диференціацією.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про підвищення кваліфікації (стажування) Михайленко Лідії 

Павлівни, викладача російської мови та літератури ВКНЗ Сумської обласної ради 
Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва.

III. СЛУХАЛИ:
Затвердження звіту про підвищення кваліфікації (стажування) Мироненко 

Тетяни Олександрівни, викладача російської мови та літератури ВКНЗ Сумської 
обласної ради Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва.

ВИСТУПИЛИ: Мироненко Т.О., яка прозвітувала про результати стажування 
на базі кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про підвищення кваліфікації (стажування) Мироненко Тетяни 

Олександрівни, викладача російської мови та літератури ВКНЗ Сумської обласної 
ради Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва.

Голова засідання

Секретар

І.Б. Іванова

З.В. Савченко
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Протокол № 2 
засідання робочої групи стейкхолдерів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макарепка

10 грудня 2017 року

Голова засідання Іванова І. Б.

Секретар засідання Савченко 3. В.

Присутні: канд. пед. наук, доцент Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент 
Пахненко 1.1.; канд. філол. наук, доцент Тєлєтова С. Г.; 
канд. філол. наук, доцент Медвідь Н. О.; канд. філол. наук, доцент 
П’ятаченко С. В.; канд. філол. наук, доцент Савченко 3. В.; канд. філол. 
наук, доцент Монжалєй Т. К., викладач Мовчан Т. В.; директор 
Жовтневої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Білопільського району 
Сумської обл. Щербина В.Я.; учитель російської мови і зарубіжної 
літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №18 Сумської міської ради Пархоменко Л.В.; учитель вищої 
категорії, старший учитель зарубіжної літератури Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 Сенчуріна Л.Є.

Порядок денний

1. Про підготовку до проведення III (обласного) туру Всеукраїнської олімпіади з 
російської мови та літератури

2. Методичний семінар «Навчання російської мови та зарубіжної літератури в 
умовах реформування вітчизняної освіти»

І. СЛУХАЛИ: Про підготовку до проведення III (обласного) туру Всеукраїнської 
олімпіади з російської мови та літератури

ВИСТУПИЛИ: Іванова І.Б., яка відзначила, що викладачі кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання традиційно співпрацюють з 
учителями загальноосвітніх шкіл м. Сум та Сумської області в межах підготовки до 
проведення учнівських олімпіад з російської мови і літератури та завжди 
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орієнтовані на досягнення високого результату. В останні роки російська мова як 
шкільна дисципліна внаслідок ряду об’єктивних причин дещо втратила свої позиції, 
але учасники олімпіади продовжують демонструвати належні знання в цій галузі, 
що свідчить про належний рівень вивчення відповідних предметів у ЗСО; 
Сенчуріна Л.Є., яка повідомила про рівень підготовки учасників олімпіади та 
висловила побажання залучати викладачів кафедри російської мови, зарубіжної 
літератури та методики їх викладання до проведення консультативних занять з 
учнями школи на етапі підготовки до змагань.

УХВАЛИЛИ: Підготовку до проведення Ill (обласного) туру Всеукраїнської 
олімпіади з російської мови та літератури визнати задовільною. Посилити 
співпрацю викладачів кафедри та вчителів російської мови і зарубіжної літератури в 
роботі з обдарованою молоддю.

II. СЛУХАЛИ: Виступ Тєлєтової С.Г. на тему «Навчання російської мови та 
зарубіжної літератури в умовах реформування вітчизняної освіти». Доповідач 
охарактеризувала шляхи реформування української освіти, наголосила на викликах, 
які стоять перед освітянами, та на необхідності відходити від традиційних методів 
навчання з метою підвищення рівня зацікавленості учнів.

ВИСТУПИЛИ: Пархоменко Л.В., яка поділилася власним досвідом упровадження 
інноваційних технологій на уроках російської мови в ЗСО; П’ятаченко С.В., який 
відзначив вагомий пізнавальний і виховний потенціал дисципліни «Зарубіжна 
література» за умови креативного підходу до її викладання; Іванова І.Б., яка 
наголосила на необхідності удосконалювати підготовку майбутніх учителів 
російської мови та зарубіжної літератури відповідно до нових вимог часу.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. Посилити взаємодію викладачів 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання з 
учителями ЗСО з метою забезпечення якісної підготовки педагогічних кадрів.

Голова засідання

Секретар

І. Б. Іванова

3. В. Савченко
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Протокол № З 
засідання робочої групи стейкхолдерів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка

28 лютого 2018 року

Голова засідання Іванова І. Б.

Секретар засідання Савченко 3. В.

Присутні: канд. пед. наук, доцент Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент 
Пахненко 1.1.; канд. філол. наук, доцент Тєлєтова С. Г.; 
канд. філол. наук, доцент Медвідь Н. О.; канд. філол. наук, доцент 
П’ятаченко С. В.; канд. філол. наук, доцент Савченко 3. В.; канд. філол. 
наук, доцент Монжалєй Т. К., викладач Мовчан Т. В.

Порядок денний

1. Методичний семінар «Проектні технології в літературній освіті»

І. СЛУХАЛИ: Виступ Савченко З.В. на тему «Проектні технології в літературній 
освіті». Доповідач звернула увагу на ефективність використання групових форм 
роботи у процесі вивчення зарубіжної літератури в ЗСО та наголосила, що метод 
проектів може стати частковою альтернативою традиційному підходу до вивчення 
біографії письменника та дослідження його творчого доробку. Свою позицію 
доповідач підтвердила результатами методичного експерименту, проведеного 
студенткою Павленко А.А. у співпраці з учительським колективом Косівщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Лесі Українки Сумської районної ради 
Сумської області.

ВИСТУПИЛИ: Медвідь Н.О., яка відзначила слушність позиції доповідача, позаяк 
на сучасному етапі розвитку шкільної літературної освіти інноваційні форми роботи 
з учнями краще мотивують їх бажання вивчати зразки світової класики; 
Монжалєй Т.К., яка зазначила, що подібні форми роботи можуть бути використані і 
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в межах вивчення вузівських дисциплін, адже студенти мають схильність до 
креативності й більш охоче виконують нетрадиційні завдання; П’ятаченко С.В., 
який поділився досвідом використання проектних технологій для забезпечення 
належного рівня виконання й контролю самостійної роботи студентів.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. Систематично впроваджувати 
інноваційні методи формування філологічної компетентності студентів-філологів.

Голова засідання

Секретар

І. Б. Іванова

3. В. Савченко
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Протокол № 4 
засідання робочої групи стейкхолдерів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка

26 квітня 2018 року

Голова засідання

Секретар засідання

Іванова І. Б.

Савченко 3. В.

Присутні: канд. пед. наук, доцент Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент 
Пахненко 1.1.; канд. філол. наук, доцент Тєлєтова С. Г.; 
канд. філол. наук, доцент Медвідь Н. О.; канд. філол. наук, доцент 
П’ятаченко С. В.; канд. філол. наук, доцент Савченко 3. В.; канд. філол. 
наук, доцент Монжалєй Т. К.; викладач Мовчан Т. В.; директор 
Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, старший 
учитель російської мови і зарубіжної літератури Фролова Т.І.; учитель 
зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 
Кузнецова Л.М.; учитель російської мови і зарубіжної літератури КУ 
Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 Фурс Л.Б.; учитель російської мови і 
зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ №18 Пархоменко Л.М.; учитель 
російської мови і зарубіжної літератури Жовтневої спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів Білопільського району Сумської обл. Коник Л.М.; 
учитель зарубіжної літератури КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №17 Черняк І.Г.

Порядок денний

1. Круглий стіл «Перспективи навчання російської мови і зарубіжної літератури 
на сучасному етапі розвитку української освіти» в рамках Міжнародної науково- 
практичної конференції «Формування мовного естетичного ідеалу засобами 
навчальних дисциплін» (за участі викладачів кафедри російської мови, зарубіжної 
літератури та методики їх викладання та вчителів м. Суми й Сумської області)

І. СЛУХАЛИ: Про стан та перспективи розвитку української школи в цілому та 
навчання російської мови і зарубіжної літератури зокрема.
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ВИСТУПИЛИ: Іванова І.Б., завідувач кафедри російської мови, зарубіжної 
літератури та методики їх викладання, яка привітала ініціативу освітянської 
спільноти колективно обговорювати методичні досягнення й виклики, з якими на 
сьогодні доводиться мати справу викладачам і вчителям області; Фурс Л.Б., учитель 
загальноосвітньої школи №18 м. Суми, яка відзначила, що, попри складні політичні 
обставини, вивчення російської мови для окремих регіонів Сумщини залишається 
актуальним, а отже необхідно докладати спільних зусиль, аби поєднати якісне 
навчання з вихованням патріотичних почуттів школярів; Коник Л.М., учитель 
Жовтневої спеціалізованої школи, котра поділилася власними методичними 
напрацюваннями в межах викладання російської мови та зарубіжної літератури; 
Пархоменко Л.М., учитель загальноосвітньої школи №18 м. Суми, яка поділилася 
своїми враженнями від співпраці зі студентами спеціальності «Мова і література 
(російська)» під час педагогічної практики та відзначила належний рівень їх 
компетентності в поєднанні з творчим підходом до виконання обов’язків учителя; 
Медвідь Н.О., доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики 
їх викладання, котра відзначила важливість літературної освіти сучасної молоді і 
поділилася власним баченням удосконалення методики навчання зарубіжної 
літератури в школі.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

Голова засідання

Секретар

І. Б. Іванова

3. В. Савченко
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