
ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

викладачів фахових дисциплін 

дошкільної освіти 

за І семестр 2019-2020 

навчального року 



 

 

              Члени циклової комісії 
Каспрук Ірина Миколаївна, викладач методики музичного 

виховання, музичного виховання з методикою, співів і музичної 

літератури, викладач – методист; 

 

Колобич Оксана Петрівна, викладач загальної психології, дитячої 

психології, вікової психології, педагогічної психології, методики 

формування елементарних математичних уявлень, основ 

природознавства і методики ознайомлення дітей з природою, 

викладач – методист; 

 

Кос Леся Володимирівна, викладач вступу до спеціальності, 

методики проведення занять з народознавства, методики розвитку 

мовлення і навчання елементів грамоти, культури мовлення і 

практикуму з виразного читання, викладач – методист, голова 

циклової комісії; 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Нежура Тетяна Володимирівна, викладач художньої праці, 
малювання, ліплення, методики валеологічної освіти дошкільників, 
методики фізичного виховання, методики організації образотворчої 
діяльності дітей, викладач другої категорії; 
 
Нестер Мар’яна Володимирівна, викладач вступу до спеціальності, 
методики формування елементарних математичних уявлень, основ 
природознавства і методики ознайомлення дітей з природою, 
педагогіки сімейного виховання, педагогіки (заочна форма 
навчання); 
 
Трачук Світлана Олександрівна, викладач ритміки, ритміки та 
основ хореографії, старший викладач. 
 



 

 

 

 

       Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою 
освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. 
Найпершим суспільним середовищем для дитини стає заклад дошкільної 
освіти, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості 
дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення 
до природного й соціального довкілля. 
         Дошкільна освіта як перша самостійна ланка має гнучко 
реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини 
необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій 
природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні 
цінності. 
        Впродовж 143-ох років наш навчальний заклад готує вихователів 
дітей дошкільного віку, потреба на яких постійно зростає, адже дошкільною 
освітою мають бути охоплені всі діти п’ятирічного віку. Циклова комісія 
активно працює над підготовкою фахівців дошкільної освіти 
конкурентоздатних в сучасних умовах. 
 

 

 



 

У 2019 – 2020 навчальному році циклова комісія працювала над 

виконанням таких основних завдань: 

  сприяти професійній спрямованості викладання навчальних дисциплін;  

 втілювати нові організаційно-методичні підходи до здійснення 

навчально-виховного процесу; 

 пошук і впровадження нових шляхів активізації самостійної 

пізнавальної та пошукової діяльності; 

 продовжувати роботу з обдарованими студентами, сприяти розвитку 

їх здібностей; 

 творчий пошук шляхів розвитку та становлення кожної особистості 

майбутнього фахівця, конкурентоздатного в умовах сьогодення; 

 сприяти вихованню національно свідомої особистості, справжнього 

громадянина України. 

       Викладачі циклової комісії сприяли підготовці майбутніх 

вихователів до роботи з дошкільниками в умовах реформування 

освіти. 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
 Члени циклової комісії ознайомилися з посадовими 

обов’язками та положенням про циклову комісію.  

  Своєчасно розглядали, обговорювали, затверджували 
навчальну робочу документацію та методичні матеріали.  

 Оновлювали 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 робочій групі з питань           
підготовки ліцензійної справи освітнього ступеня молодший 
бакалавр для початкового рівня (короткого циклу) вищої 
освіти зі спеціальності: 012 Дошкільна освіта. 

 



 

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: 

  

Нежура Т.В. Збірник завдань для контролю знань з 
дисципліни “Методика фізичного виховання” / 
Тетяна Нежура. – Львів, 2019. – 57с. 

 



 

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ 

 
Нежура Т.В. 21 жовтня 2019 року провела лекційне заняття з 
методики організації образотворчої діяльності дітей на тему: 
“Методики навчання ліплення дітей передшкільного віку” (група 
ДШВ-21) 
 



 

 

 

 

 

 

 

                  Колобич О.П.  

18 жовтня 2019 року на базі ЗДО №52 

м.Львова провела заняття з педагогічної 

практики, на якому відбулась зустріч 

студентів Педагогічного коледжу ЛНУ 

ім.Івана Франка зі студентами Бродівського 

педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича. 

 



 

                  ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ 
30 вересня 2019 року відбулося засідання круглого столу “Нова 

українська школа – нові орієнтири дошкілля”, присвячене 

Всеукраїнському дню дошкілля з участю практичних 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та 

початкової школи. 

 





У засіданні круглого столу взяла участь Бородій Дана Іванівна, 

кандидат психологічних наук, директор Педагогічного коледжу  

1993 – 2011 рр. 





 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, 

ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАННЯХ ( СТАТТІ, ТЕЗИ ) 

 Нежура Т.В. Робоча нарада з питань впровадження спецкурсу 

«Навчання через гру» у закладах вищої та післядипломної освіти. 

м.Київ (19.11.2019р.) 

Нежура Т.В. Інноваційна освітня діяльність педагога в галузі 

образотворчого мистецтва./ Т.В.Нежура // Тези доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції «Впровадження 

сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти» . – Хмельницький: ХГПА, 

(2019р.) 

Нежура Т.В. Наступність завдань Базового компонента дошкільної освіти та 

Державного стандарту початкової школи в образотворчій діяльності./ 

Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська 

школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ 

імені Івана Франка. (30.09.2019р.) 

 

 



Нежура Т.В. Участь у теоретико – методичному семінарі «Інноваційні 
технології дошкльної та початкової освіти» ЛНУ імені Івана Франка 
Факультет педагогічної освіти. Кафедра дошкільної та початкової 
освіти. (05.11.2019р.) 

Каспрук І.М. Музичне виховання дошкільнят: нові орієнтири./ 
Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава 
українська школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: 
Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. (30.09.2019р.) 

Трачук С.О. Елементи сучасної хореографії на музично – ритмічних 

заняттях у закладі дошкільної освіти./ Круглий стіл з нагоди 

Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська школа – нові орієнтири 

для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. 
(30.09.2019р.) 

Кос Л.В. Формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного 

віку засобами поетичного слова./ Л.В.Кос // Всеукраїнській науково - 

практичній конференції «Актуальні проблеми виховання розвитку та 

навчання дітей передшкільного віку  крізь призму освіти для сталого 
розвитку». – Хмельницький: ХГПА, 24-25 вересня 2019. 

 

 



Кос Л.В. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному 

вихованні дошкільників: краєзнавчий аспект./ Л.В.Кос // Матеріали звітних 
наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – Вип.5. – С. 59-62. 

Кос Л.В. Актуальність ідей Софії Русової про українську школу для сучасної 

освіти./ Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська 
школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені 

Івана Франка. (30.09.2019р.) 

Кос Леся. Гуманістична психологія Григорія Костюка / Л.Кос // Матеріали педагогічних 

читань / Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог. – Львів, 2019. – С.43-

53.   

Колобич О.П. Математичний розвиток дітей у світлі сучасних ідей./ Круглий стіл з 

нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська школа – нові орієнтири для 

дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. (30.09.2019р.) 

Колобич Оксана. Внесок Григорія Силовича Костюка в українську психологічну науку / 

О.Колобич // Матеріали педагогічних читань / Григорій Костюк – особистість, вчений, 

психолог, педагог. – Львів, 2019. – С.25-42. 

Нестер М.В. Участь у вебінарі «Початок та практика роботи у Microsoft Teams» 

(сертифікат). 

 

 

 



 

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО УЧАСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ 

ЧИТАННЯХ 

 Колобич О.П. Підготувала студентів до виступу на 
педагогічних читаннях: 

Микитишин Наталія. Про психологічні аспекти 
проблеми особистості у працях Григорія Костюка / 
Н.Микитишин // Матеріали педагогічних читань / 
Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог. 
– Львів, 2019. – С.54-62. 

Брода Анастасія. Принцип розвитку як основа розуміння 
процесу становлення особистості за Григорієм Костюком / 
А.Брода // Матеріали педагогічних читань / Григорій 
Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог. – Львів, 
2019. – С.63-68. 

 



ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

Каспрук І.М. взяла участь в організації, підготовці і 
проведенні літературно – музичного вечора до дня 
працівника освіти “З теплом у серці, відданому дітям” 

 (04 жовтня 2019р.). 

 



 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

 Каспрук І.М., Трачук С.О. Фестиваль гаївок «Весняні  

співаночки» дистанційно із студентами ДШВ-21, ДШВ-22, ДШЗ-

21, ДШЗ-22. 

 

 

 



 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

 
Нестер М.В. екскурсія, присвячена пам’яті митрополита Андрея 

Шептицького у Архикатедральному соборі святого Юра зі 

студентами ДШВ-11, ДШВ-12. 

 


