
 

 

З В І Т  
 

про навчальну, наукову, методичну, організаційну та виховну роботу 

                  Сенич Галини Богданівни, викладача Педагогічного фахового коледжу 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

за  2019/2020 н. р. 

І. Навчальна робота.  Оновлено лекційний матеріал,  завдання семестрових та практичних занять  

відповідно до програм 2019 року з таких навчальних курсів:  

І семестр 

Основи економічної теорії (ШКВ-21,22) 

Основи комп’ютерної техніки (ДШС-21) 

Основи менеджменту і маркетингу (ШКД-21) 

Основи екології (ДШЗ-21,22) 

ІІ семестр  

Інформаційне забезпечення управління (ШКД-21) 

Комп’ютерна графіка (ШКД-21) 

Економічної теорії (ДШВ-21,22, ДШЗ-21,22) 

Основи економічної теорії (ДШС-21). 

Розроблено питання для іспитів (2 іспити - Основи менеджменту і маркетингу (ШКД-21), 

Інформаційне забезпечення управління (ШКД-21)), заліків(Основи економічної теорії (ШКВ-

21,22), Основи комп’ютерної техніки (ДШС-21), Основи екології (ДШЗ-21,22), Комп’ютерна 

графіка (ШКД-21), Економічної теорії (ДШВ-21,22, ДШЗ-21,22),Основи економічної теорії (ДШС-

21)), завдання домашньої контрольної роботи з курсів Основи екології (ДШЗ-21,22), Економічної 

теорії (ДШЗ-21,22). 

 

ІІ. Наукова робота. 

12 травня 2020 р. взяла участь у міської науково-практичної інтернет-конференції на базі  

Львівського фахового коледжу індустрії моди КНУТД  «Професійна підготовка фахівців в 

контексті потреб сучасного ринку» 

 

Сенич Г.Б. Використання  інформаційних  технологій дистанційного навчання у професійній 

освіті/ Галина Сенич//Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку/ 

Матеріали міської науково-практичної інтернет-конференції: Львівський фаховий коледж 

індустрії моди КНУТД, 12 травня 2020 року. - Львів,2020. - С.29-34. 

 

ІІІ. Методична робота- написання семестрових планів -9, розробка програми курсу «Основи 

комп’ютерної техніки», оновлення програм другого курсу -5, робота над навчальним планом 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», розробка тестових модульних 

завдань для перевірки поточної успішності, завдань , створення електронних курсів «Економічна 

теорія»  та «Інформаційне забезпечення управління» в системі MOODL. 

IV. Організаційна робота  - участь у засіданнях циклових комісій викладачів фахових дисциплін 

початкової освіти, природничо-математичної підготовки та   ЦК викладачів гуманітарної та 

соціально – економічної підготовки 

04.12.19 р. - доповідь на тему: «Формування умінь з інформаційних технологій у процесі  навчання 

студентів вищих  закладів освіти»; 

11.03.20р. - доповідь на тему : «Сучасні методи формування  інформаційної компетентності 

педагога».  

Участь у роботі  Обласного методичного об’єднання викладачів економічної теорії фахових 

коледжів (23 жовтня 2019 р., 11 березня 2020 р.)  

https://pedcollege.lnu.edu.ua/department/tsyklova-komisiya-vykladachiv-fahovyh-dystsyplin-pochatkovoji-osvity
https://pedcollege.lnu.edu.ua/department/tsyklova-komisiya-vykladachiv-fahovyh-dystsyplin-pochatkovoji-osvity
https://pedcollege.lnu.edu.ua/department/tsyklova-komisiya-vykladachiv-suspilnyh-dystsyplin
https://pedcollege.lnu.edu.ua/department/tsyklova-komisiya-vykladachiv-suspilnyh-dystsyplin


 

 

5 лютого 2020 року  - участь у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів історії 

України закладів фахової передвищої освіти Львівської області. 

 

2-5 грудня 2019 р. у Львівському національному університеті  ім.Івана Франка участь у  воркшопі 

для викладачів та університетського менеджменту “ІННОВАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ 

ТА МЕНЕДЖМЕНТІ: ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ КРІЗЬ КОРДОНИ” 

 

Участь у презентації електронного курсу  «Інформаційне та документальне обслуговування в 

сфері освіти» в системі MOODLE, який провела Соболевська О.Б. 

 

26 лютого 2020 року участь у  семінарі «Новий правопис української мови: головні зміни та думки 

фахівців», який підготували і провели викладачі української мови Цигилик-Копцюх О.О. і 

Деміхова С.В. 

 

Березень-квітень 2020 р. - семінари від Відділу маркетингу та комунікації щодо правильного та 

коректного представлення інформації на вебсайті факультету (4 вебінари) 

QA сесії від Центру електронного навчання: усі особливості використанням Moodle (3 вебінари), 

Березень, червень  2020 р. - курси інституту післядипломної освіти «Цифрові компетенції в освіті» 

V. Виховна робота. 

Участь в  урочистих заходах з нагоди 153-річчя від дня народження Михайла Грушевського та 

125-ти річчя його приїзду до Львова 27 вересня у місті Лева  

9 жовтня-5 грудня 2019Участь в освітньому проекті основ молодіжного підприємництва «MESH - 

Business Course»  

1 листопада 2019 року вшановували 75-ті роковини смерті митрополита Греко-Католицької 

церкви Андрея Шептицького. На відзначення цієї дати 4 листопада у приміщення Національного 

музею ім. Андрея відбулась вистава творчої майстерні “Театр у кошику” ” Я йду, Христе!”, на якій 

були присутні викладачі та студенти Коледжу (ДШВ-21 спеціальності “Дошкільна педагогіка” і 

ШКМ-11 напряму підготовки “Музеєзнавство, пам’яткознавство”.  

28 листопада 2020 р. - участь в організації  презентації календаря на 2020 рік  видавництва 

“Літопис Української Повстанської Армії”, який присвячено творчості борців з УПА та ОУН і 

нинішніх воїнів України, які захищають Батьківщину від усе тих самих московських окупантів. 

 

 16 грудня 2019 року  для студентів групи ДШС-11, ШКД-21 організувала екскурсію у  Державний 

меморіальний музей Михайла Грушевського у Львовз метою ознайомлення з новими технологіями 

візуалізації  доповненої реальності. 

  

26 грудня 2019 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університету відбулися 

педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог», присвячені 120-

річчю від дня народження  Григорія Силовича Костюка. 

13 лютого 2020 року студенти Педагогічного коледжу Львівського національного університету 

імені Івана Франка відвідали концерт- дійство «Прощання з колядою по-студентськи», яке 

відбулось у храмі Пресвятої трійці УГКЦ 

 

20 лютого 2020 рю - разом зі студентським самоврядуванням та викладачами циклової комісії 

гуманітарної  та соціально економічної підготовки організували перегляд фільму «Зима, що нас 

змінила» для усіх студентів. 



 

 

 

21 лютого 2020 р. зі студентами Коледжу взяла участь у  мистецькому заході “Мова – держави 

основа!”, який організувало Львівське товариство  “Просвіта з нагоди Міжнародного дня рідної 

мови 

Участь в організації бесіди Володимира Андрушка зі студентами «Маленькі таємниці сімейного 

щастя» 

Участь у Міжнародному флешмобі «Я теж читаю Кобзаря» 

Участь в урочистостях  з нагоди 155-ої річниці від дня першого публічного виконання Державного 

Гімну України. 

 

 

 «____»  __________ 2020 р.   ________________     (                   ) 

 

 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні циклової комісії 

протокол №  ___   від __________ 2020 р. 

 
 


