
ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ  

викладачів педагогіки та психології  

за І-й семестр 2018 – 2019 навчального року 

 

Циклова комісія продовжує працювати у 2018–2019 навчальному році 

над  темою: «Дискусійний діалог як форма співпраці викладача та 

студента». 

У рамках теми: 

 підготовлено до друку тези: 

Михайлишин Р.Р. «Педагогічне партнерство у процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі»/ Р.Р.Михайлишин // ; 

 укладено методичну розробку: 

Михайлишин Р. Дискусійний метод як форма співпраці викладача та 

студента / Р.Р.Михайлишин. – Львів, 2018. – 35с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 Члени  циклової комісії ознайомилися з посадовими обов’язками та 

положенням про циклову комісію. 

 Своєчасно розглядали, обговорювали, затверджували навчально-робочу 

документацію та методичні матеріали.  

 Оновили персональні сторінки на сайті Коледжу. 

 Систематично ознайомлювалися з розпорядженнями, наказами 

Педагогічного коледжу та Львівського національного університету імені 

Івана Франка;  

 Інформувалися щодо проведення різного рівня наукових заходів та 

публікацї науково-методичних матеріалів. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Відповідно до вимог кредитно-модульної  системи  

 оновили та уклали робочі навчальні програми. 

 Доповнили та прорецензували тестові завдання модульного контрольну і 

замірів знань у системі MOODLE. 

 Провели презентацію навчально-методичного посібника Верхоляк М.Р 

«Теоретико-методичні засади навчально-виховної діяльності соціального 

гувернера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уклали навчально-методичні матеріали:  

Верхоляк М.Р.  

Теоретико-методичні засади навчально-виховної діяльності 

соціального гувернера: навчально-методичний посібник / М.Р. Верхоляк. – 

Львів, Видавництво «Растр-7», 2018.– 188с. 

 

Михайлишин Р.Р.  

Дискусійний метод як форма співпраці викладача та студента / 

Р.Р.Михайлишин, – Львів, 2018. – 35с. 

 

Лозинська С.В.  

     Гра – основний вид діяльності дітей дошкільного віку. Навчально-

методичний посібник. / С.В.Лозинська. – Львів: 2018. – 50с. 

 

Лозинська С.В.   

Творче використання педагогічних ідей формування елементарних 

трудових навичок 20 – 30-Х РР. ХХ ст. в умовах сучасного закладу 

дошкільної освіти //Актуальні проблеми педагогічної освіти: 

соціокультурний вимір : колективна монографія / [ Олійник М.І., Мачинська 

Н.І. та ін., за. Ред.. Н.Мачинської. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 

С.182-201. 

 

Михайлишин Р.Р.  

 Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті 

сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. / Упорядник Р.Михайлишин – Львів: Растр-7, 2018. – 156с. 
 

Михайлишин Р.Р.  

Василь Сухомлинський – педагог-новатор: матеріали доповідей семінару-

конференції (до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського) /                          

Р. Р.Михайлишин. – Львів. – 60с. 

 

Захист  курсових  робіт 

          У професійній підготовці молодшого спеціаліста значну роль  відіграє  

курсова робота. 

           Курсова  робота  – це самостійне навчальне  дослідження студента, яке 

виконується з певного курсу або з  окремих його розділів. 



          Викладачі Верхоляк М.Р., Корнят В.С., Михайлишин Р.Р.,                       

Сидорович О.І. були керівниками курсових робіт. 

         Захист курсових робіт  студентами груп ШКВ-21, ШКВ-22. Керівник – 

Михайлишин Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наукова робота 

Опубліковано наукові праці: 
 

Верхоляк М.Р. – 2; 

Корнят В.С. – 2; 

Лозинська  С.В. – 5; 

Михайлишин Р.Р. – 5 ( з них 1 у закордонному виданні). 

Сидорович О.І. – 1. 
 

Верхоляк М.Р. Використання виховної системи Яна-Ямоса Коменського 

у діяльності гувернера. Теоретичні, методичні та практичні проблеми 

соціальної роботи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю 

науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 19 квітня 2018 року). – 

Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 6-10. 
 

Верхоляк М.Р. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до 

взаємодії з громадськими дитячими та молодіжними організаціями в умовах 

парадигми соціальної роботи. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх 

фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 24-26. 

 

     Корнят В.С. Професійна орієнтація дітей з особливостями 

психофізичного розвитку як складова діяльності соціального педагога. 

Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези 

доповідей ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної 

конференції (Івано-Франківськ, 19 квітня 2018 року). – Івано-Франківськ : 

НАІР, 2018. – С. 102-105. 

     Корнят В.С. Наставництво як форма соціального супроводу дітей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах. Психолого-педагогічна 

підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. –  

С.58-60 
 

    Лозинська С.В. Створення розвивального середовища у закладах 

дошкільної освіти за технологією Марії Монтессорі / С. Лозинська, 

М. Васьків // Вісник Глухівського педагогічного університету ім.О. 

Довженка: Серія педагогічні науки. – Вип. 1 (36). – 2018. – С. 258-266. 

(Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus,  «Polska Bibliografia 



Naukowa», Google Scholar, Академічна база даних ResearchBib, Наукова 

періодика України).  
 

Лозинська С.В. Гендерне виховання дітей дошкільного віку: історичний 

аспект [Текст] / С. Лозинська, У. Худзей // Молодий вчений. — 2018. — №5 

(57). – С. 61-64. (Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, РИНЦ, 

Scholar Google,   CiteFactor, OAJI, Research Bible). 
 

   Лозинська С.В. Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у 

дошкільників, як особистісної здатності до творчості [Текст] / С. В. 

Лозинська, В. В. Фалько // Молодий вчений. — 2018. — №8. – С. 162-165. 

(Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, РИНЦ, Scholar 

Google,   CiteFactor, OAJI, Research Bible). 
 

  Лозинська С.В. Формування всебічно розвиненої особистості 

дошкільника засобами народної іграшки / С.В.Лозинська, О.О. Сасик. // 

Педагогічний процес: теорія і практика. – 2018. – №4. 
 

 Лозинська С.В. Організаційно-методичний аспект практичної підготовки 

студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / Світлана Лозинська // 

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних 

освітніх реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Львів, 06-07 грудня 2018 року) – Львів: Растр-7, 2018. –С. 68-71. 
 

 Михайлишин Р.Р.  Дитячий фольклор як джерело української 

етнопедагогіки. Дитинство і література:поетика, методика, дидактика : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – С.76-78, 
 

 Михайлишин Р.Р. Етнонародознавчі аспекти педагогіки Василя 

Сухомлинського. Василь Сухомлинський [Текст]: наук. праці / упоряд. та 

наук. ред. П.Сікорський, Д.Герцюк  – Львів: Бадікова Н.О.,2018. – С. 221-228. 

.(Серія «Видатні українські педагоги, вип.10). 
 

 Михайлишин Р.Р.  Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність 

Костянтини Малицької – педагога, письменниці, громадської діячки. 

Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). 

Т. 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ - 

початок ХХ ст.) : Зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І.Мищишин – Львів: 

Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018. – 

С. 363-376. 

http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ


       Михайлишин Р.Р.  Специфіка комунікації соціального педагога. 

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних 

реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 

Львів: Растр-7, 2018. –  С.78-82. 
 

Михайлишин Р.Р.  Гуманістичне виховання студентів у навчальному 

процесів на засадах ідей педагогіки співробітництва. Uniwersytet 

Humanistychno-Przyrodniczy im.Jana Dlugosza w Czestochowie. Pedagogika 

2018, t. XXVII, nr 2, s.133-140. 

 

Сидорович О.І. Особливості розвитку професійної самосвідомості 

студентів – соціальних педагогів у процесі професійної підготовки. 

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних 

реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 

Львів: Растр-7, 2018. –  С.113-115. 

 

Отримали сертифікати та збірник праць  «Теоретичні, методичні та 

практичні проблеми соціальної роботи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участь викладачів у  наукових заходах 

Верхоляк М.Р. 

 06 - 07 грудня 2018р. м. Львів. Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних реформ». Теоретико-практична підготовка соціальних 

педагогів до взаємодії з громадськими дитячими та молодіжними 

організаціями в умовах парадигми соціальної роботи.  

 

 

Корнят В.С. 

 24-26  жовтня  2018 р., м. Львів. Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціальний супровід осіб з інвалідністю в кризових ситуаціях». 

Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у 

майбутніх педагогів засобами медіапсихологічних технологій. 

 06 - 07 грудня 2018р. м. Львів. Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних реформ». Наставництво як форма соціального супроводу 

дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. 

 

Лозинська С.В. 

 06 - 07 грудня 2018р. м. Львів. Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних реформ».  Організаційно-методичний аспект практичної 

підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта». 

 

Михайлишин Р.Р. 

 21–22 вересня 2018р. м. Ченстохова (Польща). Міжнародна наукова 

конференція «Між свободою і конформізмом- 100-ліття польської педагогіки 

у відродженій країні» Гуманістичне виховання студентів у навчальному 

процесів на засадах ідей педагогіки співробітництва. 

 04 жовтня 2018 р. м.Хмельницький. Тринадцяті педагогічні читання 

пам’яті М.М.Дарманського «Професійна підготовка майбутніх педагогів на 

засадах освітніх інновацій». Основні педагогічні ідеї М.Дарманського у 

методичній роботі закладу вищої освіти. 

 18 жовтня 2018р. м. Львів Регіональна науково-практична конференція 

«В.О. Сухомлинський – видатний український педагог».  Етнонародознавчі 

аспекти педагогіки Василя Сухомлинського.                            



  18-19 жовтня 2018р. м. Львів. Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика». 

Дитячий фольклор як джерело української етнопедагогіки.     

 13 листопада 2018 р. м.Львів. Семінар-практикум «Нова українська 

школа: інтегроване навчання». «Нова школа» Софії Русової крізь призму 

концепції Нової української школи.                     

 06 грудня 2018 р. м. Суми. V Міжнародна науково-практична 

конференція  «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». 

Формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів у контексті 

синергетичного підходу. 

 06 - 07 грудня 2018р. м. Львів. Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних реформ».  Специфіка комунікації соціального педагога. 

 

Сидорович О.І. 

 06 - 07 грудня 2018р. м. Львів. Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних реформ».  Особливості розвитку професійної 

самосвідомості студентів – соціальних педагогів у процесі професійної 

підготовки.  

 

Романа Михайлишин взяла участь у семінарі-практикумі  «Нова 

українська школа: інтегроване навчання» та виступила на тему: «Нова 

школа» Софії Русової крізь призму концепції Нової української школи».                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі циклової комісії взяли участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх 

фахівців у контексті сучасних реформ», зокрема: 

 

Корнят Віра Степанівна, кандидат педагогіних наук, викладач соціальної 

педагогіки  виступила на пленарному засіданні з доповіддю: «Місце 

падагогічних коледжів у професійній підготовці соціальних педагогів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Лозинська Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

педагогіки, Михайлишин Романа Романівна, голова циклової комісії 

викладачів педагогіки та психології провели майстер-клас «Педагогічна 

культура педагога». 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь студентів у конференціях 

Луньо Вероніка, студентка групи ШКВ-22, спеціальність 013 

«Початкова освіта» взяла участь у ХІІ міжфакультетській студентській  

науковій конференції «Актуальні проблеми української освіти» та виступила 

з доповіддю «Дидактичні особливості інтегрованих уроків у початкових 

класах». ( 11.12.2018р., науковий консультант – Михайлишин Р.Р.). 

  

 

 

 

  

 

 

 

Позанавчальна та виховна робота 

 Участь студентів  першого курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» 

у Благодійному заході «Козацькі забави» – Корнят В.С., к.п. наук, 

викладач  вступу до спеціальності, соціальної педагогіки (12 жовтня                                   

2018 р.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Захід, присвячений Всеукраїнському дню працівників соціальної сфери 

«Професія соціального працівника, соціального педагога – покликання 

душі» організувала і провела зі студентами спеціальності 231 «Соціальна 

робота» Верхоляк М.Р., викладач теорії та історії соціального виховання 

(07 листопада 2018 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Семінар-конференцію «Василь Сухомлинський – педагог-новатор», до 

100-річчя від дня народження) організувала і провела зі студентами усіх 

спеціальностей Михайлишин Р.Р., викладач педагогіки, голова циклової 

комісії викладачів педагогіки та психології  (28  грудня 2018 р.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


