МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
79005, м. Львів, вул.Туган-Барановського,7. Тел. 275-65-40, 239-40-60

У І семестрі 2019/ 2020 навчального року в Коледжі проведено такі заходи:

Назва заходу

Відповідальні за
виконання

Термін виконання

Участь у заходах Університету до До дня
знань, зустріч директора Коледжу зі
студентами І курсу.
Екскурсія в Музей М.Грушевського

Доц. Сурмач О.І., директор,
адміністрація

1 вересня 2019 р., площа перед
Університетом

Лекція-практикум з метою ознайомлення
із правилами роботи Бібліотеки, фондами,
каталогами та інформаційними ресурсами.

Нестер М.В.,керівник
академгрупи ДШВ-12
Керівники академгруп перших
курсів

Круглий стіл на тему «Українське кіно: Деміхова
С.В.,
викладач
мозаїка видів та жанрів» до Дня української мови та літератури
українського кіно
Зустріч з Зеновієм Філіпчуком.
Нежура
Т.В.,
керівник
академгрупи ДШВ-21
Участь у майстер-класі з дошкільної Кос Л.В., викладач методики
лінгводидактики п. Наталії Гавриш - розвитку
мовлення
дітей
професору, доктору педагогічних наук
дошкільного віку
Обласні змагання з пляжного волейболу
Думич О.М., керівник
фізичного виховання
Спартакіада Коледжу
Викладачі фізичного виховання

13 вересня 2019р., музей Михайла
Грушевського
17 вересня 2019 року Наукову
бібліотеку ЛНУ імені Івана
Франка
18 вересня 2019р., 15.10, каб.58
20 вересня 2019 р.. Нородний
музей Т.Шевченка
21 вересня 2019 р.. Обласна
бібліотека для молоді та юнацтва
26 вересня 2019 року
26-27 вересня 2019 р., спортивна
зала Коледжу
28 вересня 2019 р., національний
парк «Сколівські Бескиди»

Туристичний похід до національного
природного парку «Сколівські Бескиди»

Думич О.М., Банковський К.Й.,
викладачі фізичного виховання

Заходи до 153-річчя від дня народження
М.Грушевського (покладання квітів,
екскурсія у музей)

Івах О.С., голова циклової
комісії викладачів гуманітарної
та
соціально-економічної
підготовки
Кос Л.В., голова циклової
комісії фахових дисциплін
дошкільної освіти

27-29 вересня 2019 р., Державний
меморіальний музей Михайла
Грушевського у Львові

Викладачі ЦК української мови

Жовтень-листопад 2019 р.

Банковський К.Й. та Думич
О.М Викладачі фізичного
виховання
Галата Д.Р., Гриньо Л.Я.,
керівники академгруп ІІ курсів
відділення «Початкова освіта»
______________________
Каспрук І.М., викладач музики,
Сенич
Г.Б.,
завідувач
лабораторії
Ланцута З.Я., викладач дитячої
літератури
Циклова комісія
викладачів

2 жовтня 2019 р., спортивна зала
Коледжу

До Всеукраїнського Дня дошкілля
круглий стіл «Нова українська школанові орієнтири для дошкілля»
Участь у Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса
Шевченка.
Всеукраїнський Олімпійський урок
Літературно – музичний вечір до Дня
працівників освіти «Серце віддане дітям»

Відкрита лекція для студентів 1-го курсу
«Осип Маковей – письменник і педагог»
Перегляд експозиції Львівського

30 вересня 2019 року, 15.10, актова
зала Коледжу, вул. М.ТуганБарановського, 7

4 жовтня 2019 р., Актова зала,
15.15

10 жовтня 2019 р., 58 каб, 15.10
Впродовж І семестру 2019/2020

літературно-меморіального музею Івана
Франка (І курси)
Екскурсії у Національний музеймеморіал жертв окупаційних режимів
«Тюрма на Лонцького».

української мови,
методики
навчання, дитячої літератури,
діловодства та іноземних мов,
керівники академгруп
Викладачі циклової комісії
гуманітарної та соціальноекономічної
підготовки,
керівники академгруп

навчального року, вул. Івана
Франка, 150/152

Соболевська
О.Б.,
голова
циклової комісії викладачів
української мови
Колобич О.П. – керівник
підгрупи практикантів ДШВ-22
Педагогічного коледжу ЛНУ ім.
І. Франка та Адамів Г.С.,
Кривошина Н.М., Гай В.Р. –
викладачі
Бродівського
педагогічного коледжу ім. М.
Шашкевича.
Гриньо Л.Я., викладач основ
медичних знань
Думич
О.М.,
керівник
фізичного виховання
Нестер
М.В.,
керівник
академгрупи ДШВ-12
Кос Л.В., керівник академгрупи
ДШВ-11

15 жовтня 2019 р., актова зала
Коледжу

Жовтень 2019 р., Національний
музей-меморіал жертв
окупаційних режимів
«Тюрма на Лонцького»,
вул.С.Бандери, 5
Відкрита лекція до Дня створення УПА Доц.,канд. іст. наук Сурмач 11 жовтня 2019 р., каб 58, 10.10
О.І., директор
«Іноземці в лавах УПА».
Зустріч
з
поетесою,
заслуженою
артисткою естрадного мистецтва України
Галиною Міколяш
Відбулась зустріч студентів Педагогічного
коледжу ЛНУ ім. І. Франка із студентами
Бродівського педагогічного коледжу ім.
М. Шашкевича. Директор ЗДО №52 м.
Львова.

Екскурсія у „Музей хвороб людини"

18 жовтня 2019 р. на базі ЗДО №52
м. Львова

19 жовтня 2019 р., Львівський
державний медичний університет
24 жовтня 2019 р., спортивна зала
Коледжу
24 жовтня 2019 р., Бібліотека
«Левенятко»
25 жовтня 2019 р.. Обласна
бібліотека для дітей

Відбулися товариські зустрічі з волейболу
між командами ВНЗ 1-2 рів.
Екскурсія у Обласну бібліотеку для дітей
"Левенятко".
Зустріч з письменницею, лауреаткою
конкурсу “Коронація слова” Наталкою
Ліщинською "Майбутнє вже тут"
Бесіди зі студентами І курсів про
Викладачі циклової комісії 29-31 жовтня 2019 р.
листопадові події
гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
Осінній благодійний ярмарок
Студентський актив
30 жовтня 2019 р., ЛНУ
ім.І.Франка
Участь у Віче пам’яті героїв
Доц. Сурмач О.І., директор,
1 листопада 2019 р, Янівський
Листопадового чину
Сенич Г.Б., завідувач
цвинтар, меморіал вояків УГА та
лабораторії, керівники І курсів
УСС
1 листопада 2019 року вшановуємо 75-ті Кірсанова О.В., Івах О.С.,
4 листопада 2019 р.,
Національного музею ім. Андрея
роковини смерті митрополита Греко- Нежура Т.В., Сенич Г.Б.,
викладачі
Коледжу
Шептицького
Католицької церкви Андрея Шептицького.
На відзначення цієї дати відбулась вистава
творчої майстерні "Театр у кошику" ” Я
йду, Христе!”, на якій були присутні
викладачі та студенти Коледжу (ДШВ21спеціальності "Дошкільна педагогіка" і
ШКМ-11
напряму
підготовки
"Музеєзнавство,пам'яткознавство")
Екскурсія
присвячена
пам’яті Нестер М.В., керівник
митрополита
Андрея Шептицького у академгрупи ДШВ-12
Архикатедральному соборі святого Юра.

9 листопада 2019 р.
Архикатедральний собор святого
Юра

Ескурсія у Національний музей імені
Івах О.С., викладач історії
Андрея Шептицького (пр. Свободи, 20), України
перегляд
експозиції
українського

12
листопада
2019р.
Національний музей імені
Андрея Шептицького (пр.

,

сакрального мистецтва XII-XVIII століть:

Свободи, 20),

Під керівництвом викладачів студенти Кірсанова О.В., викладач
відвідали картинну галерею у Палаці образотворчого мистецтва
Потоцьких,
етнографічний
музей
(пл.Ринок),
музей
Заслуженої
Художниці
України,
Скульптора
Теодозії Бриж .

Жовтень-листопад 2019 р.

Виховний захід "Життя людини до тих пір
має
цінність,поки
людина
може
допомагати
іншим",присвячений
Міжнародному дню соціального педагога
та Всеукраїнському дню працівників
соціальної сфери. Гостею заходу була
Тибура
Н.О.,
начальник
відділу
методичного забезпечення соціальної
роботи Львівського обласного центру
соціальних служб для сім'ї,дітей та
молоді, випускниця Коледжу.

Верхоляк М.Р., Рудкевич Н.І.,
викладачі фахових дисциплін
соціальної роботи та студенти
першого курсу спеціальності
231"Соціальна робота".

05 листопада 2019 р., каб.44,15.10

Конференція "Мовна політика та мовна
ситуація в Україні". Студенти коледжу
виступили із такими доповідями: Худяк
Іоанна,студентка
групи
ШКВ-11,
"Державна мова як засіб формування
національної свідомості українського
суспільства"
(науковий
керівник
Соболевська
О.Б.),
Боднар
Любов,студентка
групи
ДШВ-21,
"Молодіжний сленг" (науковий керівник Деміхова С.В.);

Соболевська О.Б., голова ЦК
викладачів української мови,
методики навчання, дитячої
літератури, діловодства та
іноземних мов

8 листопада 2019 р., Львівський
коледж "Інфокомунікації"
Національного університету
"Львівська політехніка

Волонтерська
участь
у Нежура Т.В., Кірсанова О.В.,
загальноуніверситетській
благолійній Сенич Г.Б., викладачі Коледжу,
студенти груп ШКВ-21, ДШВакції «Свято на Андрія»
21.
До Міжнародного Дня студента
Студрада, профбюро студентів,
презентація талантів першокурсників
керівники І курсів, Сенич Г.,
завідувач лабораторії
День відкритих дверей в ЛНУ ім.І Франка Студрада, профком студентів,
адміністрація

11 листопада 2019 р., Наукова
бібліотека ЛНУ ім.Івана Франка

Перегляд кінофільму до Дня пам'яті
жертв Голодомору. документального
кінофільму "Голодомор" та
короткометражного мультфільму
"Голодний Дух"
До Дня пам`яті жертв Голодомору
відкрита лекція «Пам’ять, що рятує:
голоси правди»
«Запали свічку» акція до Дня пам’яті
жертв Голодоморів
Участь у конкурсах імені Тараса
Шевченка та Петра Яцика
Зустріч студентів і викладачів Коледжу з

Голова профбюро студентів
Коледжу, Голова студради

21 листопада 2019 року,58 каб.
15.00

Доц. Сурмач О.І., директор

22.11.2019 р., актова зала Коледжу,
11.50

Керівники перших курсів

13 листопада 2019 р., Актова зала
16 листопада 2019 р., ЛНУ

22 листопада 2019 р., Коледж,
10.00
Соболевська О.Б., голова ЦК Листопад 2019 р., Коледж
викладачі
Організували
презентацію 28 листопада 2019 р., актова зала
директор Коледжу, доц. Сурмач Коледжу, 15.10

колективом
Львівського
відділення О.І. та п.Василь Гуменюк,
видавництва «Літопис УПА», який дослідник історії УПА.
презентував календар на 2020 рік.
Календар присвячено творчості борців з
УПА та ОУН і нинішніх воїнів України.
У 2016 році у Коледжі розпочато проект
"Особистість у культурно – історичному
просторі», який цього року продовжено в
мережі інтернет флеш моб на сторінці
«Історії Дивовижних» у фейсбук під
гаслом
#ЛьвівКрізьПризмуІмен
про
«цікавi факти з життя дивовижних
особистостей, які творили і змінювали
нашу історію».
Зустріч
директора
зі
студентами
Педагогічного коледжу.

Цигилик
О.О.,
викладач Вересень – грудень 2019 року
української мови і літератури

доц. Сурмач О.І., директор, 03.12.2019 р., актова зала, 15.00
Сулим О.І., заступник з
навчально-виховної роботи
Конкурс плакатів на тему:"Екологічні Галата Д.Р., викладач основ 03.12.2019 р., 43 каб, 16.00
екології
проблеми сучасності"
Участь у міжнародному науковоДеміхова С.В.. та Соболевська
05.12. 2019 р. міжнародний
практичному семінарі «Українська мова
О.Б., викладачі української
інститут освіти,культури та
як іноземна у професійній діяльності»
мови
зв’язків з діаспорою національного
університету «львівська
політехніка»(міок)
Участь у воркшопі для викладачів та
Сенич Г.Б., Соболевська О.Б.,
2-5 грудня 2019 р., лну ім.і.франка
університетського менеджменту
викладачі коледжу
"Інновації в університетській освіті та
менеджменті: трансфер технологій крізь
кордони"
Студентська конференція «інклюзивна Галата Д.Р., Гриньо Л.Я., 11 грудня 2019р., актова зала,
освіта в умовах нової української школи» викладачі цк
15.10
Обласні змагання з настільного тенісу
Банковський К.Й., викладач
грудень 2019 року, спортивний зал
серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
фізичного виховання
коледжу
Екскурсія у Державний меморіальний
музей Михайла Грушевського у Львові

Івах О.С., викладач історії
України, Сенич Г.Б., завдувач
лабораторії

16грудня 2019 р.,Державний
меморіальний музей Михайла
Грушевського у Львові

Змагання з танцювальної аеробіки «Свято Думич О.М., керівник
молодості, краси і здоров’я»
фізичного виховання,
Банковський К.Й., викладач
фізичного виховання
Благодійна акція «Миколай про тебе не Профбюро студентів,
забуде» у Львівській обласній лікарні Сенич Г.Б. завідувач
лабораторії
ОХМАТДИТ

18 грудня 2019 р., спортивна зала
Коледжу, 15.10

Педагогічні читання «Григорій Костюк – Михайлишин Р.Р., методист
особистість, вчений, психолог, педагог», Коледжу, голова ЦК педагогіки
присвячені 120-річчю від дня народження та психології
Григорія Силовича Костюка.
Семінар-дискусія «Україна і революція ‒
Івах О.С., голова циклової
нова реальність, нові виклики» у рамках
комісії викладачів гуманітарної
Обласного методичного об’єднання
та соціально – економічної
викладачів історії України
підготовки

26 грудня 2019 року , актова зала,
13.30

Інформаційна

година

19 грудня 2019 р, «Охматдит»

5 лютого 2020р., 12.00, 58 каб.

«Омелян Михайлишин Р.Р., викладач 24 лютого 2020 р., 13.30, каб.58

Партицький – етнограф, педагог, психології та педагогіки
філолог, історик» ( до 180 – річчя з дня
народження)
Семінар «Новий правопис української
мови: головні зміни та думки фахівців»

Деміхова С.В., ЦигиликКопцюх О.О., викладачі
української мови

26 лютого 2020 р., 15.10, 58 каб.

