
Циклова комісія 

викладачів фахових 

дисциплін дошкільної 

освіти



Викладачі:
 Кос Леся Володимирівна - викладач вищої категорії, викладач – методист

 Каспрук Ірина Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач –методист

 Колобич Оксана Петрівна – викладач вищої категорії, викладач – методист

 Трачук Світлана Олександрівна – викладач вищої категорії, старший викладач

 Табака Ольга Миронівна – викладач першої категорії

 Нежура Тетяна Володимирівна – викладач другої категорії

 Нестер Мар’яна Володимирівна – викладач-спеціаліст



Циклова комісія працює над:

 педагогічною культурою викладача Коледжу в умовах креативного                     

освітнього простору як основи розвитку інноваційної особистості.

 інструктивно-методичними рекомендаціями про особливості діяльності закладів

дошкільної освіти

 інструктивно-методичними рекомендаціями щодо забезпечення наступності дошкільної

та початкової освіти

 Викладачі розробили програми навчальних дисциплін і тестові завдання для контролю 

та замірів знань у системі MOODLE.

А тепер конкретно про проведену роботу за вересень 2016 – травень 2019

викладачами циклової комісії.



Кос Леся Володимирівна

Навчальна робота

 Відкрите семінарське заняття з методики проведення занять з народознавства на тему: 

«Ознайомлення дошкільників з національними символами України». 09.11.2017р.



 Підсумкові заняття з методики проведення занять з народознавства на денній та заочній 

формі навчання. Грудень 2018р.



 Науково - методична робота

Методичні розробки:

 Особливості синдрому професійного вигорання у діяльності педагогічних працівників (2016-

2017н.р.)

 Освітній потенціал дидактичної гри в ознайомленні дошкільників   з  природою (2017-2018н.р.)

Участь у семінарах ,конференціях ,педагогічних читаннях:

 ІІІ Українсько-польські історико-педагогічні читання «Розвиток української та польської освіти і 

педагогічної думки (ХІХ-ХХІст.).Тематичне засідання : «Жіноча освіта і просвітництво в Україні та 

Польщі (кін.ХІХ-поч.ХХІст.). 20-21.10.2017р.ЛНУ ім..Івана Франка.

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості 

в сучасному освітньому просторі».     22-24.11.2017р. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж .

 ХУІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Морально-патріотичне виховання студентської 

молоді в системі вищої освіти». 23-25.041018р. Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського. 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми початкової освіти та 

інклюзивного навчання». Травень 2018р. Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.



 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження 
В.О. Сухомлинського.18.10.2018р.Національний університет «Львівська політехніка».

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка 
майбутніх  фахівців у контексті сучасних освітніх реформ  06.12.2018р. Педагогічний коледж ЛНУ ім..І.Франка.

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта дітей дошкільного віку в соціокультурному просторі» 
м. Хмельницький.,  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 11.04.2019р.

 ХХ Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: теоретико-
методичні і прикладні аспекти». м.Бар.,Вінницької обл.. Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Михайла Грушевського. 15.04.2019р. 

Друковані статі, тези, публікації:

 «Культура мовлення вихователя сучасному дошкільному закладу – основа педагогічної майстерності». 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в 
сучасному освітньому просторі». 22-24.11.2017р. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж .

 «Морально - патріотичні цінності як основа становлення особистості майбутнього вихователя дітей дошкільного 
віку».ХУІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Морально-патріотичне виховання студентської молоді 
в системі вищої освіти». 23-25.041018р. Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського.

 «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку старших дошкільників». ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція  «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання». Травень 2018р. Факультет 
педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.



 «Професійна компетентність як складова підготовки майбутнього вихователя дітей 
дошкільного віку».Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна 
підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ  06.12.2018р. Педагогічний 
коледж ЛНУ ім..І.Франка.

 «Інноваційні підходи у формуванні навичок мовленнєвої взаємодії старших дошкільників». Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Освіта дітей дошкільного віку в соціокультурному просторі» м. 
Хмельницький., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 11.04.2019р.

 Майстер-клас «Писанка-унікальний витвір декоративно-прикладного мистецтва» (професорська година).                                                                 
ХХ Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: теоретико-
методичні і прикладні аспекти». м.Бар.,Вінницької обл.. Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Михайла Грушевського. 15.04.2019р. 

 «Підготовка вихователів до використання інтерактивних методів у формуванні мовленнєвої компетенції 
старших дошкільників». Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти            Випуск 3. 2018р.              

 «Освітній потенціал дидактичної гри в ознайомленні дошкільників з природою».                                                 
Збірник наукових праць «Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців  дошкільної освіти в процесі 
використання сучасних технологій».Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 2018р.

 «Софія  Русова про організацію художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку».Софія Русова . Серія: 
Видатні українські педагоги, випуск 8. Львів 2017р.

 «Слово педагога - інструмент впливу на душу вихованця». Всеукраїнська науково-практична конференція, 
присвячена 100-річчю   від дня народження В.О. Сухомлинського.18.10.2018р. Національний університет 
«Львівська політехніка».



Каспрук Ірина Миколаївна
Науково-методична робота

 Участь  в усному педагогічному журналі  «Іван Франко як педагог» (підготовка 

музичних номерів, грудень 2016р.)

 Нетрадиційне використання музики у формуванні особистості сучасного дошкільника 

(участь у роботі Міжнародної(заочної) науково-практичної конференції «Забезпечення 

якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання 

сучасних технологій», листопад 2017 р.) 

 Участь у педагогічних читаннях «З когорти завзятущих духом» ( до 145-річчя з дня 

народження Костянтини Малицькоi - педагога, письменниці, громадської діячки,  

грудень 2017 р.) – музичне оформлення.

 Музична компетентність як обов’язковий елемент фаховості педагога-вихователя

(участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічна 

підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», грудень 2018 р.



Публікації

 Музика як засіб естетичного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової:

Софія Русова [Текст]: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: 

Бадікова Н.О., 2017. – С. 135–145. (Серія «Видатні українські педагоги», вип.8).

 Нетрадиційне використання музики у формуванні особистості сучасного дошкільника./ 

Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання 

сучасних технологій: збірник наукових праць за заг. редакцією 1 А.В. Зданевич, 1іта.. 

А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – Хмельницький: ХГПА, 2018. – С.120 – 126. 

 Музична компетентність як обов`язковий елемент фаховості майбутнього педагога –

вихователя./ Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних

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

– С.46-48. 

 У роботі другий збірник пісень і мелодій для дітей.

Методична розробка  «Використання творчості Василя Верховинця у музично-ритмічному   

розвитку  дітей »(на стадії завершення, 2019 р.).



Проведенi заходи

 Підготовка і проведення концертів до Дня працівника освіти (у співпраці із Сенич Г.Б.), 
щороку.



 Підготовка студентів до конкурсу патріотичної пісні.  Студентки дошкільного 

відділення Коршунова Тетяна і Яйко Ліліана  – Диплом за артистизм ( 2016р.); студент 

відділення початкової освіти Дусан Ігор – 1-е місце ( 2017р.)



 Різдвяні колядки звучать  у виконанні студентів Коледжу 

(2017р.)



Зустрічі з випускниками



 Підготовка студентки Котоус Софії до участі у Конкурсі 

української пісні імені Квітки Цісик ( квітень 2018 р.)  – Диплом 

II ступеня.



 Підготовка студентів групи ДШВ-22 до участі у Молодіжному етнофестивалі автентичної 

української культури «Гаївки-фест» у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (у співпраці з Трачук

С.О.,травень 2019 )



День вишиванки у Коледжі. Проведення флешмобу

(травень 2019 р.)



Виховна робота у групі ДШВ-21



Колобич Оксана Петрівна
Навчальна робота

 Відкрите лекційне заняття із загальної психології на тему: «Увага». 19.12.2018р.



 Відкриті лекційні та практичні заняття для студентів-практикантів ЛНУ імені І. Франка, 

жовтень 2016 р. та магістрів Київського національного університету імені М. 

Драгоманова ( Якобчук М., Білик В.), грудень 2017 р.



Науково - методична робота

Методичні вказівки та рекомендації до проведення семінарсько-практичних 
занять із загальної психології (2016-2017р.)

Методична розробка: « Проведення практично-семінарських занять із            курсу 
«Дитяча психологія» (2017-2018р.)

Участь у семінарах ,конференціях ,педагогічних читаннях:

 науково-практичний семінар «Творча багато вимірність простору арт-терапії». 
Педагогічний коледж (22.09.16р.);

 Міжнародна (заочна) науково – практична конференція «Забезпечення якісної підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» 
Хмельницька гуманітарно – педагогічна академія (20.11.2017р.)

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка
майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» Педагогічний коледж (06-07 
грудня 2018 р.)

 Семінар-конференція «Василь Сухомлинський педагог – новатор»Педагогічний коледж (28 
грудня 2018р.)



Друковані статі, тези, публікації:

 Підготовка майбутніх вихователів до виявлення та розвитку творчих здібностей 

дітей дошкільного віку./ Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник 

наукових праць за заг. редакцією 1 А.В. Зданевич, 1іта.. А.С.Пісоцької, 

Н.М.Миськової. – Хмельницький: ХГПА, 2018. – С.132 – 141. 

 Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти : 

компетентністний підхід./ Психолого-педагогічна підготовка майбутніх

фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-

практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. – С.53-55. 



 Колобич О. П. Загальна психологія.

Навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. – 172 с.

У навчально-методичному посібнику викладено

основний зміст лекційного курсу з дисципліни

«Загальна психологія»: розкрито загальні питання

психології; розглянуто закономірності психічних

процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу

та індивідуальні особливості особистості. Подано

основні поняття тем, питання для обговорення та

тестові завдання до кожної із тем.

Рекомендовано для студентів спеціальності

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна 

робота», викладачів і всіх, хто цікавиться питаннями 

психології.



Виховна робота

 Відкрита виховна година на тему: «Щастя – це віра в добро і любов!» 

(березень 2017р.)



 Зібрано та укладено матеріали виховної роботи за 2016- 2018р.                     

спеціальності «Дошкільна освіта».

 Представлення талантів студентів-першокурсників( листопад 2016р., листопад 2018.)



Трачук Світлана Олександрівна

Навчальна робота

 Відкрите заняття з ритміки із студентами 2 курсу відділення «Дошкільна освіта» на тему: «Вивчення 

веснянок і гаївок на ритміці» (2016-2017 н.р.)



 Підсумкові заняття з ритміки на денній та заочній формі 

навчання. 2019р.



Науково - методична робота

Методичні розробки

 «Музично-ритмічні вправи як засіб художньо-естетичного виховання школярів».(2016-

2017н.р.)

 «Розвиток творчих здібностей на заняттях з ритміки» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» 

у Педагогічному коледжі.(2017-2018н.р.)

 «Методика навчання ритміки та основ хореографії» для студентів спеціальності  «Початкова освіта» у 

Педагогічному коледжі.(2018-2019н.р.)

 Участь у конференціях

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх 

фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» 6-7 грудня 2018 рік Педагогічний коледж ЛНУ 

ім..І.Франка.

Друковані тези

 «Формування естетичної свідомості студентів Педагогічного коледжу до хореографічної діяльності» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх 

фахівців у контексті сучасних освітніх реформ  06.12.2018р. Педагогічний коледж ЛНУ ім. І.Франка.



Співпраця із закладами освіти Львова:

 Майстер-клас «Використання дихальної гімнастики за методикою 

Стрельникової О.Н. на заняттях з ритміки»  2018 р . Педагогічний коледж ЛНУ 

ім. І.Франка.



Допомога  у підготовці до виступів на змаганнях з 

аеробіки



 Співпраця студентів із закладами дошкільної освіти, де вони провели свята, 

розваги: «Андріївські вечорниці»,  «Помічники Миколая»,  «Коляда, коляда, 

чом стоїш ти під віконцем…»,»»Прощання з колядою»;  театралізовані 

вистави: «Ріпка», «Рукавичка». За проведену роботу студенти нагороджені 

подяками. 



Табака Ольга Миронівна
Навчальна робота

 Відкрите заняття з методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти на тему: «Підготовка до 

навчання елементів грамоти дітей старшого дошкільного віку» (ознайомлення з літерою). 06. 12. 2016 р.



 Відкриті лекції та практичні заняття у групах ФПД – 31, 32 для студентів магістратури 

дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка (ФПД - 51: Сов’як О., Пацкаль Л., Ханас С.). Травень, 2018 р.



Науково - методична робота

Методична розробка - Ознайомлення дошкільників з літерою/ Укладач 

О. Табака. – Львів, 2017. – 53с.



Участь у семінарах, конференціях

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми початкової 
освіти та інклюзивного навчання». Травень 2018р. Факультет педагогічної освіти ЛНУ                   
імені Івана Франка. 

 Участь у навчальному семінарі «Світ малого українця: концептуальні засади вивчення української 
мови та математики в 1 класі Нової української школи». Львівська обласна бібліотека для дітей. 
10.05.2018 р.

Підготовка студентів до конференцій:

 Ольга Стебелко (гр. ДШВ-12) - Сучасні вимоги до мовленнєвих занять  у закладі дошкільної освіти, 
ІІІ-я студентська науково-практична конференція “Сучасні тенденції та актуальні проблеми 
педагогічної освіти” (Факультет педагогічної освіти Львівського національного університету ім. 
І.Франка), 29.03.2018 р. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх 
фахівців у контексті сучасних освітніх реформ  06.12.2018р. Педагогічний коледж ЛНУ ім..І.Франка.

 IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 
інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції». Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка.

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний вчитель початкової школи: 
проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи». Рівненський державний гуманітарний 
університет.



Підготовка студентів до конференцій:

 Марта Байцар (гр. ДШВ – 22) - Лінгводидактична спадщина Василя Сухомлинського у 

сучасному просторі дошкільної освіти, Семінар-конференція «Василь Сухомлинський –

педагог-новатор» (до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського). 28.12. 2018 р.

 Марта Байцар (гр. ДШВ – 22) - Використання медіатехнологій у мовленнєвому розвитку дошкільників, ІV-

я студентська науково-практична конференція “Сучасні тенденції та актуальні проблеми педагогічної 

освіти”. Факультет педагогічної освіти Львівського національного університету ім. І.Франка. 28.03.2019 р. 

 Участь у майстер-класі з Наталією Гавриш  (науковцем-практиком, професором, керівником із 

впровадження інноваційних освітніх проектів) на тему:  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ» (21 вересня у рамках 25 

Форуму видавців у Центрі імені митрополита Андрея Шептицького)





Друковані статі, тези, публікації

 Погляди Софії Русової на завдання мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, Наукові праці 
/ упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Л.: Сполом, 2016 р. – Серія: Видатні 
українські педагоги, випуск 8.

 Мовленнєвий розвиток дошкільника у контексті підготовки до школи. ( Тези. Актуальні проблеми початкової 
освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 106 с.)

 Інтеграційні аспекти мовленнєвого розвитку дошкільника (Тези. Забезпечення якісної підготовки майбутніх 
фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник наукових праць /за заг. 
редакцією проф. Л.В. Зданевич, доц. Л.С. Пісоцької, Н.М. Миськової. – Хмельницький: ХГПА, 2018. – 402 с.)

 Формування професійно-мовленнєвої готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти. Тези до Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних 
освітніх реформ», грудень, 2018 р.

 Медіа в роботі з дітьми дошкільного віку. Тези до IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції»
/ [ред.-упор.: І Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал]. Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. 
С. 150 – 151.

 Медіаосвіта в контексті завдань нової української школи. Професійний розвиток педагога: матеріали
всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель постакової школи: проблеми і 
перспективи в контексті освітньої реформи» / ред. кол.: Сойчук Р., Третяк О., Яковишина Т. Рівне, 2019. С. 122 –
124.



 Публікації художніх творів О.Табаки у щомісячному спеціалізованому журналі 
«Методична скарбничка вихователя»  (№10 / 2018, № 2 / 2019), який видається за 
інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України.



Творчий доробок

 Табака О.М. Золотий горішок. Збірка казок для малят– Львів, 2016. – 36 с.: іл.



Виховна робота



Зустрічі з цікавими людьми



Нежура Тетяна Володимирівна
Навчальна робота

 Організатор благодійної виставки-ярмарки творчих робіт студентів 1-2курсів Педагогічного коледжу «Від 
щирого серця» (14.12. 2017)

 Модератор майстер-класу «Рукодільна техніка Кинусайга» на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» Педагогічний 
коледж ( 06-07 грудня 2018 р.)

Науково – методична робота

Участь у семінарах, конференціях:

 науково-практичний семінар «Творча багато вимірність простору арт-терапії». Педагогічний коледж (22.09.16р.);

 науково-методичний семінар «Сучасні тенденції у вихованні дітей дошкільного віку» Кафедра початкової та 
дошкільної освіти ЛНУ імені І.Франка (07.10.2016р.);

 наукова конференція «Школа художніх традицій. Діалог поколінь» Львівський державний коледж декоративного 
і ужиткового мистецтва імені І.Труша (28.10.16р.);

 семінар-практикум «Техніка валяння» провела В.Шевченко. Педагогічний коледж (30.10.16р.);

 Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція «Ідеї університету у європейському і 
національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» Факультет Педагогічної освіти ЛНУ імені І.Франка
(3-4.11.2016р.);

 науково-практичний семінар «Формування соціально – компетентнісної особистості дитини в умовах 
наступності:ДНЗ – початкова школа – середня школа» Педагогічний коледж (24.11.16р.);



 Регіональний теоретико – практичний семінар «Наступність дошкільної тапочаткової освіти в 
контексті соціальної мобільності» ЛНУ імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти 
(20.01.17р.)

 методично-практичний семінар «Дошкільна освіта в сучасних вимірах» Педагогічний коледж (01.03.2017р.)

 Міжнародна (заочна) науково – практична конференція «Забезпечення якісної підготовки майбутніх 
фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» Хмельницька гуманітарно –
педагогічна академія (20.11.2017р.)

 семінар-тренінг «Виживає не найсильніший, а той, хто найкраще реагує на зміни» Кафедра початкової та 
дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка (06.12.2017р.)

 семінар – практикум «Принципи підходу до навчання та виховання дошкільнят за В. Сухомлинським» 
Педагогічний коледж. Організатор: Управління освіти ДГП Львівської міської ради спільно з НМЦО м. 
Львова (01.03. 2018р.)

 методичне об’єднання викладачів мистецьких дисциплін (Львівський коледж індустрії моди КНУТД) «Роль 
мистецьких дисциплін у формуванні свідомості студента ВНЗ I-II рівня акредитації. (18 квітня 2018р.)

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного 
навчання» ЛНУ імені Івана Франка (3-4 травня 2018р.)

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 
контексті сучасних освітніх реформ» Педагогічний коледж (06-07 грудня 2018 р.)

 семінар – конференція «Василь Сухомлинський педагог – новатор» Педагогічний коледж (28 грудня 2018р.)



Публікації:

 Стаття «Здоров’я – основна умова реалізації фізичних, психічних можливостей та 

здібностей особистості» Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Забезпечення якісної 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» м. 

Хмельницький: ХГПА (2018р.)

Тези доповідей:

 «Виховання національної свідомості учнів початкових класів на уроках трудового навчання» ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного 

навчання» ЛНУ імені Івана Франка. (3-4 травня 2018р.)

 «Розвиток креативності майбутніх вихователів у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного 

циклу» Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх 

фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка.( 06-07 

грудня 2018р.)

 «Інноваційна освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва» Міжнародна науково-

практична конференція «Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти» м. Хмельницький:ХГПА (15.05. 2019 р.)



Співпраця із закладами освіти Львова:

 член журі  II-го міського конкурсу дитячих музичних мініатюр на тему "Хочу жити у безпеці" серед 

дошкільних навчальних закладів м. Львова, організований управлінням освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради спільно з Головним управлінням ДСНС України у Львівській області.( 

25.10.16р.; 25.11.2016р.) 

 проведення майстер-класу «Новорічна іграшка своїми руками» на базі ДНЗ №78 м. Львів (29.11.2016р.)

Проведення 4 майстер – класів  «Писанкарство»: 

 Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням 

українознавства та англійської мови (делегація з Бельгії) (10.04.2017р.) 

 Педагогічний коледж та кафедра початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка  (11-12квітня 

2017р.)

 Львівський автомобільно-дорожній коледж національного університету «Львівська політехніка» 

(13.04.2017р.)

 Член журі загальноміського конкурсу серед колективів ДНЗ м. Львова «Це моя земля». (27.04. 2017 р.)



Проведення 7 майстер – класів « Писанкарство» (квітень 2018р.) : 

 ЗДО №42 (4 вікові групи дітей з батьками); 

 гімназія імені В. Симоненка (6клас) (30.03.2018р.); 

 Педагогічний коледж та кафедра початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка .

Проведення 8 майстер-класів:

 «Стрітенська свічка» ЗДО №78 (08.02.2019р.)

 «Виготовлення подарункових коробочок» та «Стрітенська свічка» День відкритих дверей:  

Педагогічний коледж та факультет Педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка. (09.02.2019р.)

 «Великоднє курчатко» ЗДО №78 (старша група «Маки») (08.04.2019р.)

 «Писанкарство. Традиційна писанка.» ЗОШ №42 (3клас) (15.04.2019р.)

 «Писанкарство» Педагогічний коледж та кафедра початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана 

Франка. (16-17.04.2019р.)

 «Інноваційна писанка. Техніка – декупаж» ЗДО № 78 (старші дошкільники з батьками) (18.04.2019р.)

 «Писанка у техніці декупаж» ЗДО № 17 ( група раннього віку та батьки) (23.04.2019р.)

















Методично-практичний семінар «Дошкільна освіта у сучасних 

вимірах» (01.03.2017 р.) Педагогічний коледж  м.Львів:

 Каспрук І. М. – «Використання інноваційних технологій для музичного розвитку 

дошкільника»

 Колобич О. П. – «Гуманно-особистісний підхід у сучасному дошкільному навчальному 

закладі»

 Кос Л. В. – «Використання інтерактивних технологій у формуванні комунікативної

компетенції старших дошкільників»

 Нежура Т. В. – «Сучасний вихователь – імідж дошкільного закладу»

 Табака О. М. – «Підготовка дошкільників до навчання грамоти: традиційні та сучасні

погляди»



День дошкілля

2016



2017



2018



Студенти групи ДШВ-11 та ДШВ-12 (керівники Нежура Т.В., 

Колобич О.П.) підготували стінну газету  до Міжнародного дня 

захисту дітей (2019р.)



Дякую за увагу!


