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ППРРООГГРРААММАА  

ІІ (обласного) етапу IX Всеукраїнської 

олімпіади з української мови серед студентів 

закладів вищої освіти, що здійснюють 

підготовку молодшого спеціаліста 

  

22  ббееррееззнняя  22001199  ррооккуу  

  

  

  

  

  

ЗЗааппооррііжжжжяя  



Порядок денний 

8.00 – 9.00  Реєстрація учасників олімпіади 

          Фойє навчального корпусу №2 

 

9.00 – 9.30 Кава-брейк 

     Навчальна аудиторія №117  

 

9.30 – 10.00  Урочисте відкриття обласної олімпіади з української мови  

      Мультимедійна аудиторія №226 

  

 Вітальне слово директора Економіко-правничого коледжу 

Запорізького національного університету, викладача-методиста 

Грибанової Олени Євгенівни; 

 Вітальне слово проректора з наукової роботи Запорізького 

національного університету, професора Васильчука Геннадія 

Миколайовича; 

 Нагородження подяками студентів-переможців І етапу олімпіади; 

 Вітальне слово декана філологічного факультету, професора Хом’як 

Тамари Володимирівни. 

   

10.00 – 13.00 Виконання завдань олімпіади 

   Навчальна аудиторія №408  

 

13.00-17.00  Робота журі, підбиття підсумків 

 

УВАГА! Переможці олімпіади, правильні відповіді на завдання та 

фотозвіт будуть оприлюднені 5 березня 2019 року на головній сторінці 

офіційного сайту Економіко-правничого коледжу: http://epkznu.com.   

Запрошуємо до участі! 
 

 XI студентська науково-практична конференція «Молода наука-2019»  

Секційні засідання: 11-22 березня 2019 року 

Контактна особа: заступник директора з наукової роботи  

Носик Максим Олександрович, тел.: 38 (061) 289-12-29 

Подробиці: http://epkznu.com/молода-наука-2019/ 

 ІІІ Регіональна науково-практична конференція викладачів ВНЗ І-ІІ 

р.а. «Якість підготовки молодших спеціалістів – запорука соціально-

економічного розвитку Запорізького регіону» 

   Час проведення: 16 квітня 2019 року 

Контактна особа: заступник директора з навчально-методичної роботи 

Ходаковська Альона Валеріївна, тел.: 38 (061) 289-12-29    

http://epkznu.com/
http://epkznu.com/молода-наука-2019/


Порядок денний засідання методичного об’єднання викладачів 

української мови та літератури закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку молодшого спеціаліста 
 

10.00-10.30 

Локація: 226 ауд. (навч. корп. №2) 

Модератор: Скляренко Зінаїда Володимирівна, викладач-методист 

Мелітопольського училища культури, голова методичного об’єднання  

 

1. Затвердження плану роботи МО на 2019 рік. 

2. Діагностування викладачів щодо володіння інноваційними 

технологіями. 

3. Презентація «Методичних рекомендацій щодо підготовки студентів 

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів, до складання ДПА у формі ЗНО» (Укладачі: 

Антонюк Т.М., Кабаненко А.М.). 

 

Програма тренінгу  

«Формування ключових компетентностей на заняттях з 

української мови та літератури в умовах якісної підготовки до 

ДПА у формі ЗНО» 
 

10.30-11.10 

Локація: Наукова бібліотека ЗНУ (навч. корп. №2) 

Модератор: Шиленко Ірина Володимирівна, завідувач відділу 

обслуговування читачів наукової бібліотеки ЗНУ 
 

1. Огляд фахових періодичних видань  і сучасних підручників на 

допомогу викладачу української мови та літератури. 

2. Виставка-огляд унікальної літератури «Перлини бібліотечного фонду – 

видання минулих століть». 

3. Тренінг «Можливості наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Science для викладачів». 

11.10-12.50 

Локація: 226 ауд.(навч. корп. №2) 

Модератор: Доброскок Світлана Олександрівна, к. філол. н., голова ЦК 

філологічних дисциплін Економіко-правничого коледжу ЗНУ. 
 



1. Організаційно-методичні аспекти підготовки студентів Економіко-

правничого коледжу до складання ДПА у формі ЗНО. 

Доповідач: Данілкіна Олександра Василівна, заступник 

директора ЕПК ЗНУ з навчально-виховної роботи. 
 

2. Драмогерменевтичні прийоми на заняттях з української мови та 

літератури. 

Доповідач: Доброскок Світлана Олескандрівна, к. філол. н., 

голова ЦК філологічних дисциплін ЕПК ЗНУ. 
 

3. Інтерактивна методика «Дешифратор» на заняттях з української мови 

та літератури. 

Доповідач: Грушанська Анна Володимирівна, викладач 

української мови та літератури ЕПК ЗНУ.  
 

4. Використання ейдоконспектів на заняттях з української літератури: від 

теорії до практики.  

Доповідач: Коваль Олена Юріївна, викладач української мови 

та літератури ЕПК ЗНУ.  
 

5. Інфографіка як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

Доповідач: Матвєєва Вікторія Євгеніївна, викладач української 

мови та літератури ЕПК ЗНУ.  
 

12.50-13.00 

Підбиття підсумків, вручення сертифікатів. 
 

Календар пам’ятних і знаменних дат 
 

3 березня – День письменника 

9 березня – 205 років з дня 

народження Т.Г.Шевченка 

21 березня – День поезії 

27 березня – День театру 

2 квітня – День дитячої книги 

23 квітня – Всесвітній день книги 

12 травня – День матері 

13 травня – 170 років з дня 

народження Панаса Мирного 

29 червня – 170 років з дня 

народження Олени Пчілки 

24 липня – 110 років з дня 

народження Юрія Стефаника 

7 серпня – 200-річчя від дня 

народження П.Куліша 

20 серпня – 80 років від дня 

народження В.Шевчука 

25 серпня – 95 років від дня 

народження П.Загребельного 

 


