
ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 
викладачів педагогіки та психології 

за І-й семестр 2019 – 2020 навчального року 

 

Члени циклової комісії 

Верхоляк Марія Романівна, викладач фахових дисциплін соціальної 

роботи, викладач-методист; 

Корнят Віра Степанівна,  кандидат педагогічних наук, викладач 

соціальної педагогіки, викладач-методист; 

Лозинська Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

викладач  педагогіки, викладач-методист; 

Михайлишин Романа Романівна, викладач педагогіки, каліграфії, 

соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки, викладач-

методист; 

Рудкевич Наталія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

фахових дисциплін соціальної роботи,викладач другої категорії; 

Субашкевич Ірина Романівна, кандидат психологічних наук, викладач  

психології, викладач першої категорії. 

 

Циклова комісія продовжує працювати у 2019–2020 навчальному році 

над темою: «Дискусійний діалог як форма співпраці викладача та 

студента». 

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; 

 Постійно інформувалися щодо проведення різного рівня наукових 

заходів та публікацій статей, науково-методичних матеріалів. 

 Викладачі циклової комісії працювали у робочих групах з питань 

підготовки ліцензійних справ освітнього ступеня молодший бакалавр  

для початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти зі 

спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта,                         

231 Соціальна робота. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Відповідно до вимог кредитно-модульної системи: 

 оновили та уклали робочі навчальні програми; 

 створили комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін; 

Уклали навчально-методичні матеріали: 

Субашкевич І.  Формування медіаосвіченості студентської молоді: 

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

249с. 

Верхоляк М.Р. Теорія та історія соціального виховання: методичні 

рекомендації для семінарських занять студентів І курсу спеціальності 231 

«Соціальна робота» з курсу «Педагогіка»/ М.Верхоляк. – Львів : «Растр-

7», 2019. – 28 с. 

Верхоляк М.Р. Моральне виховання особистості: методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу спеціальності 231 

«Соціальна робота» / М.Верхоляк. – Львів : «Растр-7», 2019. – 82 с. 

 

Захист курсових робіт 

   Курсова робота – це самостійне навчальне дослідження студента, яке 

виконується з певного курсу або з окремих його розділів. 

 Захист курсових робіт студентами груп ШКВ-21, ШКВ-22 – керівник  

Михайлишин Р.Р.,  ДШС -21  – керівник Верхоляк М.Р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова робота 
 

Опубліковано наукові праці: 

 

Корнят В. Діти з особливими освітніми потребами як об’єкт соціально-

педагогічної роботи. Теоретичні, методичні та практичні проблеми 

соціальної роботи : тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю 

науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: 

НАІР, 2019. – С. 136-140. 

Корнят В.С. Нормативно-правові основи організації соціальним 

педагогом статевого виховання дітей та молоді. Інноваційна педагогіка : 

науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 13. – Том 2. – С. 125 – 128. 

Корнят В.С. Професійне навчання осіб з особливими освітніми 

потребами: проблеми та перспективи змін. Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2019. Випуск 

1 (58). – С. 30 – 35. 

        Корнят В.С. Формування моральних норм та уявлень про них у дітей 

дошкільного віку як педагогічна та психологічна проблема.  Інноваційна 

педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 11. – Том 3. – С. 175 – 

179. 

Лозинська С.В.Упровадження здоров’яформувальних технологій в 

практику роботи закладу дошкільної освіти. Матеріали звітних наукових 



конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – Вип. 5. – С.67-70. 

Михайлишин Р.Р. Соціально-педагогічна профілактика девіантної 

поведінки дівчат. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної 

роботи : тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково-

практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: НАІР, 2019. – 

С. 206-210. 

Михайлишин Р.Р. Іван Франко як педагог у педагогічній спадщині  Івана 

Ющишина. Іван Франко: «Я єсть пролог»…: матеріали Міжнародного 

наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка ( м.Львів, 

22-24 вересня 2016р) 6 у 2т. Т.2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 

С.672-680. 

Михайлишин Р.Р. Педагогічні особливості інформаційно-

комунікативних технологій в освітньому процесі навчального закладу. Тези 

доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні 

аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.141-142. 

 

Участь викладачів у наукових заходах 
 

Михайлишин Р.Р.  

 24–25 вересня 2019 р. м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною 

участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь 

призму освіти для сталого розвитку». Сучасні підходи до змісту 

дошкільної освіти у контексті вимог Нової української школи. 

 02 жовтня 2019 р. м.Львів V Всеукраїнський педагогічний конгрес 

«Якість освіти в Україні – основа і результат докорінних змін в освітній 

системі». Модель підготовки майбутнього фахівця початкової освіти 

в контексті концепції «Нова українська школа». 

 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Міжнародна наукова конференція 

«Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору 

інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Педагогічні 

особливості інформаційно-комунікативних технологій в освітньому 

процесі навчального закладу. 

     Участь студентів у конференціях 

Паславська Ольга, студентка групи ШКВ-21, спеціальність 013 

«Початкова освіта» взяла участь у ХIV  міжфакультетській студентській 

науковій конференції «Актуальні проблеми української освіти» та виступила 



з доповіддю «Застосування інтерактивних методів навчання у початкових 

класах». ( 17.12.2019р., науковий консультант – Михайлишин Р.Р.) 

Брода Анастасія, студентка групи ШКВ-22, спеціальність 013 

«Початкова освіта» взяла участь у ХIV  міжфакультетській студентській 

науковій конференції «Актуальні проблеми української освіти» та виступила 

з доповіддю «Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи.».                     

( 17.12.2019р., науковий консультант – Михайлишин Р.Р.) 

 

 

Відкриті заняття   

 15  листопада 2019 року студенти Педагогічного коледжу Львіського 

національного університету імені Івана Франка (група ДШС-21, 

спеціальність 231 «Соціальна  робота» ) в рамках дисципліни 

«Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» під 

керівництвом викладача Р.Михайлишин провели практичне заняття, 

присвячене Всесвітньому дню Доброти (13.11) та Міжнародному дню 

Толерантності (16.11). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 листопада 2019 року у Всесвітній день дитини відбулася відкрита 

лекція зі студентами групи ДШВ - 21, спеціальність 012 Дошкільна освіта» на 

тему « Сюжетно-рольові ігри дітей у закладі дошкільної освіти». 

     Лекцію провела  Лозинська С.В., кандидат педагогічних наук, викладач – 

методист, викладач педагогіки. 

 

 

 



 17 грудня 2019 р. відбулася відкрита лекція з навчальної дисципліни 

«Вікова та педагогічна психологія» зі студентами групи ДШС - 21 

спеціальності 231 Соціальна робота на тему « Педагогічні здібності вчителя». 

Лекцію провела  Субашкевич І.Р. кандидат психологічних наук, викладач 

вікової та педагогічної психології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховні  заходи 

 05 листопада 2019 року  відбувся виховний захід «Життя людини до 

тих пір має цінність, поки людина може допомогти іншим», 

присвячений Міжнародному  дню соціального педагога та 

Всеукраїнському дню працівників соціальної сфери  Верхоляк М.Р., 

Рудкевич Н.І., студенти групи ДШС-11.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 26 грудня 2019 року відбулися  Педагогічні читання «Григорій Костюк 

– особистість, вчений, психолог, педагог» (до 120-річчя від дня народження) 

– Михайлишин Р.Р., , голова циклової  викладачів педагогіки та психології . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


