
ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ  

викладачів педагогіки та психології  

за ІІ-й семестр 2018 – 2019 навчального року 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 Своєчасно розглядали, обговорювали, затверджували навчально-робочу 

документацію. 

 Систематично ознайомлювалися з розпорядженнями, наказами 

Педагогічного коледжу та Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 Інформувалися щодо проведення різного рівня наукових заходів та 

публікацій науково-методичних матеріалів. 

 Розглянули та обговорили професійне портфоліо викладачів, які 

атестуються у 2019 році (М.Верхоляк, Р.Михайлишин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 Оновили програми державних іспитів, уклали білети:  

спеціальність 012 Дошкільна освіта  –  «Комплексний кваліфікаційний іспит»             

( Лозинська С.В., Колобич О.П.); 

спеціальність 013 Початкова освіта  – « Комплексний кваліфікаційний іспит з 

педагогіки, фахових методик» (Михайлишин Р.Р.); 

спеціальність 231 Соціальна робота – «Соціальна педагогіка та психологія» 

(Корнят В.С., Верхоляк М.Р., Субашкевич І.Р.).;  

«Методика роботи соціального педагога» (Сидорович О.І.,                    

Субашкевич І.Р.). 

 



 Михайлишин Р.Р., викладач етнопедагогіки  провела  лекцію з 

етнопедагогіки «Омелян Партицький, галицький педагог, про виховний ідеал 

української молоді» (до 148–річчя з дня заснування закладу), 25.02.2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Михайлишин Р.Р., голова циклової комісії виступила  на засіданні з 

доповіддю «Етична компетентність вчителя початкових класів як 

компонент педагогічної діяльності», 12.03.2019 р. 

Наукова робота 

Опубліковано наукові праці: 
 

Верхоляк М.Р. – 2; 

Корнят В.С. – 5; 

Лозинська  С.В. – 1; 

Михайлишин Р.Р. – 4; 

Субашкевич І.Р. – 5 
 

Верхоляк М.Р. Особливості професійно-етичної культури майбутнього 

соціального педагога-гувернера / Верхоляк М.Р. // Матеріали звітних 

наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. –   Вип. 4. – С.135-138. 

Верхоляк М. Р. Забезпечення комплексним супроводом дітей з 

особливими освітніми потребами для формування готовності до навчання в 

школі  /  Верхоляк М.Р., Заплатинська А. Б., Малинович Л. М. //  Психолого-

педагогічний супровід осіб з особливими потребами у спеціальній та 

інклюзивній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 



11-12 квітня 2019 року. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 

2019. – С. 66-70. 

Корнят В. Підготовка соціальних педагогів до організації статевого 

виховання дітей та молоді / В. Корнят // Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – Випуск 4. – С 125 – 128.  

Корнят В. Професійна орієнтація дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку як соціальна та педагогічна проблема / В. Корнят, І. 

Субашкевич // Modernization of the educational system: world trends and national 

peculiarities: II International scientific conference, February 22th, 2019 / − Kaunas, 

Lithuania, 2019. − P. 172 – 176. 

Корнят В. Професійна підготовка соціальних працівників, соціальних 

педагогів: сучасні виклики та перспективи / В. Корнят // Сучасні технології 

соціально-педагогічного супроводу особистості в освітньому просторі : 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. 

Мелітополь, 18 − 19 квітня 2019 р.) [Голова ред.колегії: Т. Житнік]. 

Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – С.20 – 23. 

Корнят В. Професійна зайнятість осіб з аутизмом у захищеній 

майстерні / К. Островська, І. Островський, В. Корнят, С. Слободян // 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні 

підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень», 3 

квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 35 – 37. 

Корнят В. Необхідність підготовки соціального працівника до роботи в 

інклюзивній освіті / В. Корнят, І. Субашкевич // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психолого-

педагогічний супровід осіб з особливими потребами в інклюзивній та 

спеціальній освіті». – Львів, 2019. – С. 39 – 42.  

Лозинська С.В. Теоретично-меитодичні засади практичної підготовки 

студентів в процесі ступеневої освіти здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Лозинська С.В. // Матеріали 

звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4. – С.41-44. 

Михайлишин Р.Р. Гуманно-особистісна педагогіка Василя 

Сухомлинського / Михайлишин Р.Р. // «Випереджаючи час…» (до 100 – річчя 

від дня народження В.О.Сухомлинського) : збірник матеріалів / упоряд. 

Р.Михайлишин. – Львів, 2018. – С.92 - 97. 

Михайлишин Р.Р. Педагогічне партнерство у процесі професійної 

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

Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4. – С.174-176. 



Михайлишин Р.Р. Індивідуально-творчий потенціал педагога  у 

професійній діяльності / Михайлишин Р.Р. //  Проблеми освіти: збірник 

наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»Вінниця : ТОВ 

«ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – С.68-71. 

Михайлишин Р.Р. Толерантність до осіб з особливими освітніми 

потребами / Михайлишин Р.Р. //  Освіта дітей дошкільного віку : збірник 

науково-методичних праць / за заг. редакцією Л.В.Зданевич, Н.М.Миськової, 

Л.С.Пісоцьої, О.Д.Рейпольської. Хмельницький : ХГПА, 2019. У 2-х ч. 

Ч.ІІ.С.27-30. 

Субашкевич І. Р. Вплив ЗМІ на уявлення студентської молоді про сім’ю 

та шлюб / І. Р. Субашкевич, І. М. Юрченко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2019. – №2. – С. 151–

156. 

Субашкевич І. Р. Професійна орієнтація дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку як соціальна та психологічна проблема / 

І. Р. Субашкевич, В. С. Корнят. // II International scientific conference 

«Modernization of tne educational system: world trends and national peculiarities». 

– Литва, 2019. – С. 172–176. 

Субашкевич І.Р. Необхідність професійної підготовки соціального 

працівника до роботи в нінклюзивній освіті / І. Р. Субашкевич, В. С. Корнят. // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-

педагогічний супровід осіб з особливими потребами в інклюзивній та 

спеціальній освіті». – Львів, 2019. – С. 36–39. 

Субашкевич І. Р. Медіапсихологічні чинники формування внутрішнього 

ціннісного конфлікту особистості між «бажаним» і «доступним» / 

І. Р. Субашкевич. // Матеріали звітних наукових конференцій факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка. – Львів, 2019. – С. 128–133. 

Укладена монографія, презентована на засіданні циклової комісії 

06.05.2019 року. 

Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: 

монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с. 

 

 

 

 

 



Участь викладачів у  наукових заходах: 

Верхоляк М.Р. 

 05 лютого 2019 р. м.Львів. Звітна наукова конференція факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Особливості професійно-етичної культури майбутнього 

соціального педагога-гувернера. 

 11-12 квітня 2019 р. м.Львів. Міжнародна науково-практична 

конференція «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими 

потребами в інклюзивній та спеціальній освіті». Забезпечення 

комплексним супроводом дітей з особливими потребами для 

формування готовності до навчання в школі. 
 

Корнят В.С.  

 05 лютого 2019 р. м.Львів. Звітна наукова конференція факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Підготовка соціальних педагогів до організації статевого 

виховання дітей та молоді. 

 22 лютого 2019 р. м. Каунас (Литва). ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Modernization of the educational system: world trends and 

national peculiarities» (Університет Вітаутаса Великого Професійна 

орієнтація дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку 

як соціальна та педагогічна проблема. 

 03 – 04 квітня 2019 р.  м. Київ. ІІІ Міжнароднa науково-практичнa 

конференція «Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі 

спектром аутистичних порушень». Професійна зайнятість осіб з 

аутизмом у захищеній майстерні. 

 11 – 12 квітня 2019 р. м.Львів  Міжнародна науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід 

осіб з особливими потребами в інклюзивній та спеціальній освіті». 

Необхідність підготовки соціального працівника до роботи в 

інклюзивній освіті. 

 18 – 19 квітня 2019 р. м. Мелітополь. Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Сучасні технології соціально-педагогічного 

супроводу особистості в освітньому просторі». Професійна підготовка 

соціальних працівників, соціальних педагогів: сучасні виклики та 

перспективи. 

 19 квітня 2019 р. м. Івано-франківськ. ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Теоретичні, методичні та практичні проблеми 

соціальної роботи».  Діти з особливими освітніми потребами як 

об’єкт соціально-педагогічної діяльності. 



 24 квітня 2019 р. м. Київ.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти в 

університеті: рух України до Європейського Союзу». Забезпечення 

якості освіти майбутніх соціальних педагогів / соціальних працівників 

у вищому навчальному закладі: виклики сьогодення. 

 

Михайлишин Р.Р. 

 05 лютого 2019р. м. Львів. IV Звітна наукова конференція факультету 

педагогічної освіти. м. Львів. Педагогічне партнерство у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі.  

 14 лютого 2019 р. м. Хмельницький. Всеукраїнська науково-практичної 

конференція. «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: 

історичний та психолого-педагогічний аспекти. Писанкарство та його 

роль в національно-духовній культурі українського народу. 
 11 квітня  2019 р. м. Хмельницький. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Освіта  дітей дошкільного віку  у соціокультурному 

просторі». Толерантність до осіб з особливими освітніми потребами. 
 15-17 квітня 2019 р. м. Бар. ХХ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: теоретико-

методологічні і прикладні аспекти». Індивідуально-творчий потенціал 

педагога в професійній діяльності. 
 19 квітня 2019 р. м. Івано-Франківськ. ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Теоретичні, методичні та практичні проблеми 

соціальної роботи».  Соціально-педагогічна профілактика девіантної 

поведінки дівчат. 

 15-17 травня 2019 р. м. Вінниця. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція « Актуальні проблеми формування успішної особистості в 

сучасному освітньому просторі».  Виховання толерантності у майбутніх 

педагогів як ціннісна основа професійної діяльності. 
 16-17 травня 2019 р. м. Закопане (Польща). ІХ Міжнародна наукова 

конференція «Освітній вимір місця і простору». Місце і роль сім’ї та 

родини у вихованні дітей: етнонародознавчий аспект. 
Романа Михайлишин, викладач педагогіки взяла участь у ХХ 

Міжнародній науково-практичній конференції  «Актуальні проблеми в 

системі вищої освіти: теоретико-методологічні і прикладні аспекти» 

(м.Бар, Вінницька обл., 15-17.04.2019 р.). Виступила  з доповідю « 

Індивідуально-творчий потенціал педагога в професійній діяльності ». 



   У рамках  Професорської години конференції провела практичний 

семінар «Писанка – унікальний витвір декоративно-прикладного 

мистецтва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романа Михайлишин, викладач етнопедагогіки взяла участь у ІХ 

Міжнародній науковій конференції «Освітній вимір місця і простору» 

(м.Закопане, Польща, 16-17.05. 2019р.) та виступила з доповіддю «Місце і 

роль сім’ї та родини у вихованні дітей: етнонародознавчий аспект». 

 

 

 

 

 

 



 

Викладачі циклової комісії були головами державних іспитів (червень): 

      Корнят В.С., кандидат педагогічних наук, викладач соціальної педагогіки – 

голова екзаменаційної комісії спеціальності 231 Соціальна робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лозинська С.В., кандидат педагогічних наук, викладач педагогіки – голова 

екзаменаційної комісії спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

 

 

 


