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У 2018-2019 н.р. пріоритетними завданнями ЦК було закріплення 

позитивних зрушень у роботі щодо створення та видання змістовних 

сучасних методичних рекомендацій, розробок, статей та іншої навчально-

методичної літератури, а також детальне вивчення і впровадження у 

практику викладання креативного компоненту готовності майбутнього 

педагога до інноваційної діяльності, розробка моделі готовності майбутнього 

педагога до інноваційної діяльності.  Викладачі ЦК працювали над IV етапом 

(практично-діяльнісним, корегуючим) загальноколеджної методичної теми 

«Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в 

умовах освітнього середовища». Викладачами ЦК Пришляк Н.Р., і Яремою 

О.П. було розроблено модель готовності майбутнього педагога до 

інноваційної діяльності з іноземних мов та представлено на засіданні 

круглого столу.  

Згідно плану роботи педколеджу відбулося 5 засідань ЦК. 

На засіданнях ЦК розглянуто 2 доповіді, присвячені розгляду 

інноваційних технологій, а саме «Креативний компонент підготовки вчителя 

до майбутньої інноваційної діяльності» (Хиль Г.А. (І семестр) і «Технологія 

критичного мислення в контексті холі стичного підходу до навчання» 

(Пришляк Н.Р., ІІ семестр). 

Відкриті заходи 

І семестр 

Викладач Петрусь О.В. та волонтер Карсон Холстейн провели майстер-

клас «Технологія партнерського викладання» для викладачів педколеджу та 

вчителів району 26.11.18 р.(стаття «Волонтер корпусу Миру у педколеджі», 

районна газета «Голос відродження», 14.12.2018р.) та відкрите заняття з 

англійської мови у групі П-22 на тему «Поради та рекомендації туристам» 

27.11.18 р., на якому продемонстрували, як працює дана технологія.  

Викладач Хиль Г.А. провела відкрите заняття з практикуму усного і 

писемного мовлення німецької мови у групі П-41 12.12.18р. на тему «Звичаї і 

традиції України і Німеччини». 

19.12.18 року викладачі Ярема О. П. та Волошина О. С. Разом із 

студентами груп Д-41 і П-32 провели відкритий позакласний захід для учнів 

початкової школи №1 м. Броди «Christmas party»). 

ІІ семестр 

Згідно плану з 25 по 29 березня 2019 року у коледжі проходив тиждень 

іноземних мов. Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, 

де спілкування іноземними мовами з кожним роком набуває все більшого 

значення.  

Згідно з освітньою реформою, однією з ключових 

компетентностей Нової української школи є володіння іноземною мовою. У 

сучасній педагогіці іноземна мова стає не об’єктом вивчення, а засобом 

комунікації,  здобуття нових знань, цінностей та вивчення передового 

досвіду, що особливо важливо для майбутніх вчителів Нової української 

школи.  

http://nus.org.ua/news/deputaty-zminyly-perelik-klyuchovyh-kompetentnostej-nush/
http://nus.org.ua/news/deputaty-zminyly-perelik-klyuchovyh-kompetentnostej-nush/
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У педколеджі вивчаються три іноземні мови (англійська, німецька, 

французька) і під час проведення тижня іноземних мов студенти 

продемонстрували належні знання та високий інтерес до вивчення усіх цих 

мов. 

Тиждень іноземних мов у Бродівському педколеджі проходив під 

гаслом «Ми – будівничі долі», що є перифразом до поезії відомого 

американського поета ХІХ ст. Генрі Лонгфелло ‘All are architects of Fate’.   

Усі заняття з англійської мови у коледжі, які проводяться за 

технологією партнерського викладання з волонтером Корпусу Миру Карсон 

Холстейн, були відкритими. Ці заняття мали можливість відвідати не лише 

викладачі педколеджу, а й вчителі інших шкіл міста, зокрема, Бродівської 

гімназії ім. Івана Труша для запозичення інноваційного педагогічного 

досвіду. Відкриті заняття проводились згідно плану. 

Понеділок, 25.03.2019р. 

2 пара Практичний курс англ. мови, група П31 

К. Холстейн, Ліпкевич О.Б. (ауд.208) 

Вівторок, 26.03.2019р.   

3 пара  Англ. мова, група П21 

К. Холстейн, Березіна Н.Л. (ауд.206) 

Четвер, 28.03.2019р.  

1 пара Інтегрований курс англ. мови, група Д31 

К. Холстейн, Пелих З.О. (ауд.207) 

2 пара Практичний курс англ. мови, група П32 

К. Холстейн, Волошина О.С. (ауд.206)         

П’ятниця, 29.03.2019р.  

1 пара Англ. мова, група П22 

К. Холстейн, Волошина О.С. (ауд.206)  

2 пара Англ. мова, група П22 

К. Холстейн, Петрусь О.В. (ауд.208) 

 

Під час тижня іноземних мов були проведені наступні позакласні 

заходи. 

Понеділок, 25.03.2019р. 

14:10. Театральна технологія у позакласній роботі з іноземної мови. 

Інсценізація "Forest  School". 

Викладач  Беновська Г.М.,  група П32 (ауд.205). 

15:00. Година поезії  іноземними мовами "І мене в сім’ї великій, в сім’ї 

вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим, тихим словом", присвячена 

205-й річниці з Дня народження Т. Шевченка в рамках Шевченківських днів 

у коледжі. 

Викладач Ліпкевич О.Б., група П31, Т21 (ауд.208). 

Вівторок, 26.03.2019р.   

10:00. Спільний урок профорієнтаційного спрямування з учнями 

Ясенівської ЗОШ на тему "Французька весна".  
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Викладач Куць Г.П., студенти 2-4-х курсів, які вивчають французьку 

мову (ауд. 109).  

15:00. Арт технологія вивчення англійської мови. Свято ритмізованої 

казки.  

Викладач  Березіна Н.Л., групи П11, П13, П21, П23 (ауд. 109).    

15:45. Педагогічна лабораторія "Інклюзивна освіта у США: стратегії 

успішного навчання дітей з особливими потребами" (з перекладом на укр. 

мову).  

Волонтер Корпусу Миру К.  Холстейн, викладач Петрусь О.В.  

(методкабінет). 

Середа, 27.03.2019р. 

12:00  Обласне методичне об'єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-

ІІ рівня акредитації.  

Тренінг "Квести як іноваційна педагогічна технологія", проведений 

викладачем педколеджу Пелих З.О. (ауд.208).  

Тренінг"Змішане навчання іноземних мов (blended learning): навчання 

англійської мови за допомогою он-лайн-платформи MyEnglishLab", 

проведений методистами видавництва Dinternal Education С. Малетич, Г. 

Плісова (ауд. 208). 

Четвер, 28.03.2019р.  

18:00 Театралізоване шоу "We are architects of Fate" ("Ми - архітектори 

долі"), організоване викладачами іноземних мов і студентами (актовий зал). 

Викладачі ЦК Бердичевська І.В., Пелих З.О. і Куць Г.П. організували 

оформлення фотозони. 

Усі викладачі ЦК, які брали участь у проведенні тижня іноземних мов, 

були відзначені у наказі і отримали подяку від дирекції педколеджу із 

занесенням в особову справу. Подяки отримали також студенти, які активно 

долучилися до проведення позакласних заходів. Інформацію про проведення 

тижня іноземних мов розміщено на сайті педколеджу і опубліковано статтю в 

районній газеті «Голос відродження» за 10 травня 2019 року.  

Викладач Петрусь О.В. організувала проведення трьох педагогічних 

лабораторій з інклюзивної освіти з волонтером Корпусу Миру К. Холстейн 

для працівників інклюзивно-ресурсного центру Бродівського району, 

вчителів шкіл з інклюзивним навчання, вихователів ДНЗ і психологів, 

студентів та викладачів педколеджу на теми «Інклюзивна освіта у США» 

(22.01.2019р.), «Організація успішного навчання дітей з розладами аутичного 

спектру у США» (05.03.2019р.), "Інклюзивна освіта у США: стратегії 

успішного навчання дітей з особливими потребами" (26.03.2019р.). 

Вивчення інноваційного педагогічного досвіду 

Викладачі ЦК активно вивчають інноваційний педагогічний досвід і 

працюють над створенням умов для найширшого ознайомлення студентів з 

педагогічними інноваціями. 

             08.11.18 р. у групах Д-41 і П-32 (керівники Ярема О. П. та Волошина 

О. С.) відбувся майстер-клас "Ефективні форми роботи на уроках англійської 
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мови в початковій школі". Майстер-клас проводила Футорська Анна 

Василівна (вчитель англійської мови в СЗОШ №2 м. Броди).  

03.12.18 року відбулась зустріч із вчителем-новатором, переможцем 

Міжнародних конкурсів, вчителем англійської мови ССШ №2 м. Броди 

Нестерук М.Р. із студентами 3-х курсів відділів «Початкова та «Дошкільна 

освіта» (викладач Соколюк С.Ю.).  

01.04.2019 р. відбулась зустріч із вчителем-новатором Биць Ю. (СШ 

№2), організована викладачем Пришляк Н.Р. для студентів групи П-42. 

Викладачами ЦК Петрусь О.В. та Пришляк Н.Р. було організовано 

показові заняття студентів четвертого курсу  Лесик З. (П-41, І семестр) і 

Перун С. (П42, ІІ семестр) для студентів ІІІ курсу під час пробної та 

переддипломної педагогічної практики. 

Підвищення професійної компетентності 

Викладачі ЦК активно працюють над вдосконаленням власної 

педагогічної майстерності та ознайомленням з передовим педагогічним 

досвідом, постійно беруть участь у методичних семінарах і вебінарах, 

проходять он-лайн курси. 
Викладачі Петрусь О.В., Ліпкевич О.Б., волонтер Карсон Холстейн і 

студенти групи П-31 відвідали методичні семінари «Навчання основних 

компетенностей в Новій українській школі» і «Навчання за допомогою 

пісень» 13.12.2018 року, м. Львів).  

Викладач Петрусь О.В. і волонтер КМ К. Холстейн пройшли 

професійне навчання і отримали сертифікати (15 годин) з навчання 

англійської молодших школярів та інклюзивної освіти, організоване 

Посольством США в Україні та Корпусом миру (6-7.12.18 року, м. Київ). 

Викладачі ЦК Петрусь О.В., Бердичевська І.В., Ліпкевич О.Б., Степа 

С.М., Пелих З.О., Ярема О.П., Волошина О.П., Котович Т.В. і Пришляк Н.Р. 

пройшли онлайн курси для вчителів початкової школи (60 год.), розроблених 

МОН України, студією онлайн освіти EdEra  громадською спілкою 

«Освіторія». 

Викладачі ЦК Петрусь О.В., Бердичевська І.В., Ліпкевич О.Б., Ярема 

О.П., Волошина О.П. прозвітували про проходження онлайн курсів для 

вчителів англійської початкової школи (20 год.), розроблених України, 

Британською радою та Кембрідж Есесмент в рамках проекту Нової 

української школи (nnus-english.com.ua).  

Викладачі ЦК Пелих З.О., Петрусь О.В., Ліпкевич О.Б. - методичний 

семінар ‘Oh, do keep up’ від OUP (м. Львів) 20.08.18 року. 

Петрусь О.В, Ліпкевич О.Б. – вебінар «Розвиток ефективних 

презентаційних навичок» (13.06.2018). 

Викладач Волошина О.П. - онлайн курси «Критичне мислення для 

освітян» через платформу Prometeus (30 год.). 

Викладач Бердичевська І.В. – он-лайн курси для викладачів німецької 

мови (80 год.), організованим Інститутом Гете в Україні. 
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Викладачі Волошина О.С. та Ярема О.П. прослухали 5 вебінарів, 

зокрема «Організація парної і групової роботи в початковій школі», 

«Ключові навики критичного мислення», «5 способів навчання за допомогою 

реальних історій» та ін. 

Викладач Ліпкевич О.Б. і волонтер К. Холстейн відвідали 3-денний 

тренінг від Корпусу Миру та Американських Рад у Києві «Успішна 

організація навчання студентів» (29-31.01.2019р.). 

Викладач Петрусь О.В. і волонтер К. Холстейн відвідали 5-денний тренінг 

від Корпусу Миру «Розробка і управління проектами» (12-16.02.2019р., м. 

Львів). 

Викладачі ЦК взяли участь у тренінгах "Квести як іноваційна 

педагогічна технологія" (тренінг проведений викладачем педколеджу Пелих 

З.О. 27.03.2019р.), і "Змішане навчання іноземних мов (blended learning): 

навчання англійської мови за допомогою он-лайн-платформи MyEnglishLab" 

(тренінг проведений методистами видавництва Dinternal Education С. 

Малетич, Г. Плісова 27.03.2019р.). 

Участь у вище згаданих заходах підтверджена сертифікатами. 

Стажування і апробація. 

Викладач Хиль Г.А. пройшла стажування у Тернопільському 

національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 

англійської і німецької мови у 2018 році і пройшла чергову атестацію на 

здобуття І кваліфікаційної категорії. 

Методичні рекомендації викладача Пришляк Н.Р. пройшли апробацію 

у Львівському педагогічному коледжі. 

Міжнародна співпраця 

Петрусь О.В. стала учасником Партнерської конференції Корпусу 

Миру в Україні для добровольців Корпусу Миру та українських партнерів 

23-25 жовтня 2018 р. у м. Києві. 

З 26 жовтня 2018 року у коледжі працює волонтер Корпусу Миру, 

американка Карсон Холстейн. У 2018-2019 році викладачі ЦК працюють за 

технологією партнерського викладання з волонтером Корпусу Миру К. 

Холстейн. 

Викладач Хиль Г.А. продовжує організовувати зустрічі з 

представниками благодійної організації “Допомога Східній Європі» для 

викладачів та студентів педколеджу для організації спілкування з носіями 

німецької мови (17.05.2019р.).  

Олімпіади 

У ІІ семестрі з 25 по 29 березня успішно пройшов тиждень іноземних 

мов, під час якого було проведено 6 відкритих пар за технологією 

партнерського викладання з волонтером Корпусу Миру К. Холстейн і 7 

відкритих позакласних заходів, організовано 2 тренінги під час проведення 

обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації 21.03.2019р. 
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ІІ тур загальноколеджної олімпіади з іноземної мови був проведений 5 

лютого 2019 року серед студентів І-ІІ курсів (Викладачі Котович Т.В., 

Соколюк С.Ю., Бердичевська І.В., Холстейн К.). Загальна кількість учасників 

– 33 (27 з англ. мови і 6 з нім. мови). Викладачі Котович Т.В. і Хиль Г.А. 

підготували студентів до участі в обласному творчому конкурсі з іноземних 

мов і зайняли ІІ місце серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

Студентка Романчишин Вікторія (гр. Д21, викладач Ярема О.П.) 

здобула Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з 

англійської мови для учнів 11 класів загальноосвітній навчальних закладів 

України, яка відбувалася в «Національному університеті «Острозька 

академія» 10 січня 2019 року. 

Студенти Волошиної О.С. та Яреми О.П. взяли участь у Інтернет-

олімпіаді «На урок» та Шкільній дистанційній олімпіада «Всеосвіта. Осінь-

2018» та зайняли призові місця (П-22, Д-21). 

 

Методична робота 

Викладачами ЦК розроблено 7 методичних рекомендацій у ІІ 

семестрі. 

Хиль Г.А. «Практичний курс німецької мови» (методичні рекомендації 

для самостійної роботи студентів ІІІ курсу сп. «Початкова освіта»). 

Бердичевська І.В. «Тестові завдання з англійської мови (за 

професійним спрямуванням) для студентів ІІІ курсу сп. «Технологічна освіта. 

Трудове навчання» в педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня 

акредитації».    

Волошина О.С. «Українознавчі дидактичні матеріали» з англійської 

мови (методичні рекомендації для студентів 4-го курсу сп. 013 «Початкова 

освіта», 012 «Дошкільна освіта»). 

Петрусь О.В., Степа С.М. Практикум усного та писемного мовлення у 

педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. Методичні 

рекомендації для студентів 4 курсу спеціальності  «Початкова освіта».  – 

Броди, 2019. – 120 с. 

Пришляк Н.Р. «Типологія помилок у мовленні студентів-

практикантів». 

Котович Т.В. Методичні рекомендації для практичних та лабораторних 

робіт з методики навчання німецької мови в педагогічних навчальних 

закладах І-ІІ рівня акредитації для студентів ІІІ курсу сп.013 «Початкова 

освіта». – 28 с. 

Ліпкевич О.Б. «Активний словник-мінімум з практичного курсу 

англійської мови для студентів ІІІ-IV курсу сп. «Початкова освіта». 

Науково-методичні публікації 

Викладачами ЦК опубліковано 8 праць у наукових і методичних 

виданнях, в т.ч. два студентських наукових дослідження. 

Викладач Степа С.М. прозвітувала про підготовку студентки Хорошої 

Г. (група П42) до участі у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, 
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м. Кременчук і публікацію тез доповіді «Формування лексичної 

компетентності учнів початкової школи на уроках англ. мови за допомогою 

ТРR-технології». 

Викладач Пелих З. О. прозвітувала про публікацію статті студентки 

Яремчук М.  «Стилістичні особливості роману О.Вайльда «Портрет Доріана 

Грея» /Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми романо-германської філології». _Східноєвропейський 

національний університет ім. Лесі Українки. 

Пришляк Н.Р. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних освітніх реформ» 06-07.12.2018р./ ЛНУ імені І.Франка та 

опублікувала тези доповіді «Формування педагогічної культури майбутнього 

вчителя початкової школи». 

Пришляк Н.Р. опублікувала статтю «Актуальність творів В.О. 

Сухомлинського в контексті вивчення іноземних мов» / Львівське крайове т-

во «Рідна школа», НУ «Львівська політехніка». Серія «Видатні українські 

педагоги». Випуск Х «Василь Сухомлинський». – Львів, 2018р. 

Пришляк Н.Р. опублікувала методрозробку «Як успішно вести 

дискусію» на сайті vseosvita.ua. 12.06.2018р. 

Викладач Пришляк Н.Р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та 

перспективи» (10.04.2019) у м.Камянець-Подільський та публікацію тез 

доповіді «Підготовка майбутніх педагогів у контексті сучасних освітніх 

тенденцій: формування критичного мислення» с.255-258 

Викладач Хиль Г.А. опублікувала методрозробку відкритого заняття з 

практикуму усного і писемного мовлення німецької мови у групах П-41, П-43 

на тему «Народні свята, звичаї і традиції в Україні. Написання вітальної 

листівки») на сайті osvita.ua/publishing/ urok/37000/ у каталозі педагогічних 

матеріалів "Відкритий урок: розробки, технології, досвід".2019р. 

Викладач Петрусь О.В. опублікувала наукову статтю з методики 

«Обговорення новин на заняттях англійської мови як засіб формування 

готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інформаційного 

суспільства» / Науковий журнал «Альманах науки» № 2/2 (23) лютий 2019 р., 

с. 39-42. 

Викладач Петрусь О.В. взяла участь у науково-практичній конференції 

«Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм 

ефективного розвитку» (26.04.2019р., м. Київ, Інститут інноваційної освіти) 

та  опублікувала наукову статтю з методики «Майстер-класи і педагогічні 

лабораторії як інноваційні форми поза аудиторної роботи з методики 

навчання англійської мови в педагогічних навчальних закладах», с. 25-30. 

 

Голова ЦК іноземних мов 

Петрусь О.В. 


