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За навчальний період 2018-2019 року ЦК Дошкільної педагогіки, психології та 

фахових методик провела різнопланову  навчально-методичну роботу: 

1) - 9 листопада 2018 року викладачи Кривошиною Н.М. та Гелевич Г.І. 

спільно зі студентами ІІ-ІІІ курсів відділення «Дошкільна освіта» була 

проведена педагогічна лабораторія «Типи дошкільних навчальних 

закладів та їх функції» , яка відбулася в ДНЗ м. Рівне. 

-       В цілях вивчення роботи педагогів із дітьми з особливими потребами, 19 

березня 2019 р. члени нашої комісії Гелевич Г.І. , Гай В.Р. та студенти групи 

Д-41 відвідали КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів святого 

Миколая» у м. Брюховичі та провели круглий стіл, відвідали ряд занять  з 

різних методик. 

- 26 березня 2019 року відбулась педагогічна лабораторія «Педагогічна 

практика – важлива складова у формуванні професійної компетентності 

майбутнього педагога» , на якій студенти групи Д-41 ділились практичним 

досвідом зі студентами групи Д-31, організувала і провела Кривошина Н.М. 

-  Члени нашої комісії відвідують семінари і тренінги, які проводяться як у 

нашому навчальному закладі, так і поза його межами. Так, Гелевич Г.І. із 7-8 

червня 2019р.  взяла участь у Освітньому форумі «Твори»(м. Львів); Викладач  

Гай В.Р. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних 

освітніх реформ» 6-7 грудня 2018р.(м.Львів), та у вебінарі «STEM у школі:  

методичні рекомендації щодо впровадження» 24.07.2018р. 

 - А також члени нашої комісії спільно із районним віділенням освіти та з   

працівниками дошкільних установ організували та провели на базі коледжу в 

рамках тижня циклової комісії – тренінг «Теорія і методика освіти для сталого 

розвитку у дошкільних навчальних закладах» під керівництвом  п. Олени 

Пометун. 

3)  Викладачі нашої комісії неодноразово виступали з доповідями, як на 

засідані ЦК, так і брали участь в науково-педагогічній конференції: 

-    Квак О.В. проголошена доповідь на ЦК:«Креативний компонент готовності 

майбутнього педагога до інноваційної діяльності»(2018р.);Виступ на науково-

теоритичному семінарі 1.03.2019р. на тему «Ідеї Р.Штайнера у сучасній 

освітній системі України». 

-   Кривошина Н.М. «Використання інноваційних технологій з фізичного 

виховання в ДНЗ» (2019р.) 

- Гай В.Р. «Діти з особливими освітніми потребами»(2019р. ) 

4) Членами нашої комісії взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції«Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних освітніх реформ» де: 

-  Кривошина Н.М. опублікувала статтю «Формування професійної 

компетентності майбутніх вихователів до роботи у різновікових групах(на 

прикладі зображувальної діяльності»(2019 р. м.Львів) 

- Гай В.Р. -«Взаємодія вчителя та дітей з особливими освітніми потребами на  



 

основі теорії Марії Монтессорі.(2019р. м.Львів) 

5) З 19.11.2018 по 23.11.2018 члени нашої комісії організували і провели 

тиждень ЦК дошкільної педагогіки, психології та фахових методик на якому 

показали ,власне, роботу циклової комісії та нашу співпрацю із членами інших 

комісій, зокрема ЦК музики та хореографії та ЦК психолого-педагогічних 

дисциплін;ДНЗ №7,8,9. 

6) Також ми продовжуємо розробляти і вдосконалювати навчально-методичне 

забезпечення дошкільних дисциплін: 

-  Поповнено курс лекцій з дитячої психології, психодіагностики, МЗД, ФЕМУ. 

- Розроблено самостійну роботу з основ інклюзивної освіти, психодіагностики. 

 

 

 


