
Звіт про навчально-методичну та наукову  роботу циклової комісії музики 

і хореографії  за 2018-2019навчальний рік. 

 Згідно плану роботи над науково-методичною проблемою коледжу  

«Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в 

умовах освітнього середовища», впродовж 2018-19н.р. викладачі ЦК музики і 

хореографії   працювали над практично-діяльнісним компонентом готовності 

майбутнього педагога до інноваційної діяльності.  

- Для опанування теоретичними аспектами даного питання  на засіданні 

ЦК музики і хореографії було заслухано і обговорено доповідь на тему: 

« Формування креативного компоненту готовності майбутнього педагога 

до інноваційної діяльності»  викладач музики Лисак О.Б. (16.11.2018 

протокол №2)  

Викладач Лисак О.Б. виступала з  доповіддю «Технології розвитку 

творчих здібностей(І.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, Іванов)» під час 

науково-теоретичного семінару: « Авторські школи в освіті» (березень 

2019) ; 

Впродовж навчального року творча група у складі викладачів Воляник Н.В., 

Чижевської О.Ю, Лисак О.Б. працювала над    розробкою моделі готовності 

випускника коледжу до інноваційної діяльності та брала участь у засіданні 

круглого столу.  

Апробація інноваційної технології ІКТ та методу проекту і практична 

демонстрація її застосування на відкритих заняттях членами ЦК 

відбулась під час бінарного інтегрованого заняття «Мовлення вчителя як 

засіб педагогічної праці. Проведення розучування фрагмента пісні з 

використанням дитячої творчості» викл. музики Лисак О.Б.,Багай Б.М.  

Викладачами музики і хореографії були проведенні відкриті заняття з пробної 

практики  на відділенні «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».(викл. 

ЧижевськаО.Ю., Лисак О.Б., Батенчук В.М.,Воляник Н.В.),де студенти 

показали хороший рівень  фахової підготовки та вільне володіння 

інноваційними технологіями. 

Свій педагогічний досвід узагальнили у  методичних розробках та публікаціях у 

профілюючих журналах та педагогічних он-лайн порталах.(викл.Чижевська 

О.Ю.,Серватович О.З., Заяць Н.М., Воляник Н.В.)  

 

 

Методичні розробки: 



 Викл. Чижевська О.Ю.   Дидактичні матеріали «Фортепіано» для 

студентів 3-го курсу спец. «Дошкільна освіта» додат.спец. «Музичний 

керівник в ДНЗ». 

 Викл. Батенчук В.М. Дидактичні матеріали з навчальної дисципліни 

«Теорія музики, сольфеджіо, основи гармонії» для студентів II курсу 

відділення «Початкова освіта» додат.спец . «Керівник дитячого хорового 

колективу». 

 Викл.Воляник Н.В. Дидактичні матеріали «Хореографія в ДНЗ для 

студентів відділення «Дошкільна освіта» з додат. спец.  «Музичний 

керівник в ДНЗ»  

  Викл. Лисак О.Б. «Методичні рекомендації для практичних та 

лабораторних робіт для навч. дисц. «Музичне виховання з методикою 

навчання» для студентів відділу «Початкова освіта»  

 Викл. Лисак О.Б. Дидактичні матеріали «Пісні шкільного репертуару для 

баяна у доступному викладі» для студентів II-III курсів спец. «Початкова 

освіта» 

    Викл.Олійник З.Є Скаржановський І.Б. «Формування музично- 

виконавських навичок на заняттях музичного інструменту з елементами 

ІКТ» 

 Викл.Хромальова Л.М. методичні рекомендації «Розвиток виконавських 

навичок гри на фортепіано» 

 

 Методичні публікації 

 Викл.Серватович О.З., Заяць Н.М. «Використання музично-комп’ютерних 

технологій на заняттях музики в педагогічному коледжі»/ журнал 

«Відкритий урок: розробки, технології, досвід» №2, 2019р/ 

 Викл. Воляник Н.В. « Хореографія – мистецтво і нагода веселі пережить 

пригоди». Використання інтерактивних вправ та квестів на уроках 

хореографії та музичного мистецтва./ Науково-методичний журнал 

«Учитель початкової школи» №12,2018р. 

 Викл. Чижевська О.Ю. «Нетрадиційне заняття з музичної 

літератури(квест) для студентів 4-го курсу додат. спец. «Керівник 

дитячого хорового колективу» методичний сайт «Всеосвіта» 

  

 

Викладачі комісії беруть активну участь у процесі самоосвіти.  

 Участь в  тренінгу з інноваційної педагогіки, проведений засновником 

Центру нової освіти Іваном Івановим на тему « Орієнтування в 

педагогічному потенціалі інтерактивної дошки; створення інфографіки та 

ментальних карт для навчання; розробка інтерактивних навчальних 

матеріалів»(січень 2019р.) викл. Чижевська О.Ю., Лисак О.Б., Воляник 

Н.В. 



  Навчальні курси викл. Воляник Н.В. на кафедрі педагогіки та 

соціального управління на тему: «Інтерактивні технології навчання» 

 Курси перепідготовки викладачів Чижевської О.Ю., Лисак О.Б., 

Хромальова Л.М., Стех І.М., Скарубської М.В., (Тернопільський 

національний університет ім. В. Гнатюка),викл. Довгушко М.Г., Линів 

Я.Д., Батенчук В.М.(м.Рівне) 

 Участь у методичних веб-бінарах, які проводяться різноманітними 

освітніми платформами(«Основа», «На урок») 

 Участь у Всеукраїнській науково-практичній он-лайн конференції 

«Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного 

розвитку педагога» 13.06.2019р. 

 

Поширення власного педагогічного досвіду застосування технології. 

 Практична конференція «Інноваційні технології музичного виховання і 

навчання в ДНЗ: досвід і практика» за участі голови методичного 

об’єднання музичних керівників Бродівського району Трухлінської Н.Б., 

музичних керівників м. Броди та району  та студентів гр.Д41,Д31 

додат.спец. «Музичний керівник у ДНЗ»(орг. викл. Чижевська О.Ю.) 

 Майстер- класи з хореографії вчителя хореографії ШЕВ Гром:як О.В. для 

гр. П33 навч.дисц. «Методика роботи з дитячим хореографічним 

колективом» на тему: «Методика проведення логоритмічних вправ»; 

 Гр. П43 навч.дисц. «Бальний танець» на тему « Латино-американські 

танці».  

 Майстер-класи керівника хореографічного колективу «Вишиванка» 

Болехівської М.В. для гр33.навч.дисц. «Методика роботи з дитячим 

хореографічним колективом», на тему «Методика проведення 

хореографічного гуртка. Структура заняття». 

 Гр.П43 навч. дисц. «Народний танець» на  тему «Угорський танець» (орг. 

Воляник Н.В) 

 Майстер-клас з ритміки керівника хореографічного гуртка ЦДТЮТ 

Щудло І.І. для студентів гр.Д31навч. дисципліна «Методика музичного 

виховання»  (орг. викл.Чижевська О.Ю.) 

 Майстер-клас з музично-ритмічної діяльності для дошкільників, 

керівника хореографічного гуртка ЗОШ№4м.Броди,  Шевчук Ю.М. для 

гр. Д21 навч. дисц. «Практикум з навчання музичної діяльності в ДНЗ»,  

тема: «Музично-ритмічна діяльність» (орг. викл.Чижевська О.Ю.) 

Позанавчальна робота . 



У рамках підсумкових занять пробної практики  

 Хореографічна постановка «Сніговик повертається»», з використанням 

ІКТ на основі сучасних танців підготовлену студентами  групи П43,за 

участі груп П23,П33 відділу «Початкова освіта» , та  хореографічним 

колективом «Ми з Галичини» -  викладач хореографії Воляник Н.В. 

(грудень 2018), 

 Інтерактивна розвага «В надвечір’ї Святого Миколая» студ.гр.Д41 

керів.прак.Чижевська О.Ю.(грудень 2018, ДНЗ м. Броди) 

 Музичне свято «І словом, і піснею» гр. П43 з додат.спец. «Керівник 

дитячого хорового колективу» кер.прак. Батенчук В.М. (листопад 2018, 

ЦДЮТ Бродівської районної ради) 

 Інтерактивна гра «Пригоди в Діснейленді» студ.гр.П33 додат.спец. 

«Керівник дитячого хореографічного колективу» кер. практики Воляник 

Н.В.(травень 2019р, ЦДЮТ м. Броди) 

 Музична розвага «Нові пригоди Колобка» студ.гр.Д31 керів. прак. 

Чижевська О.Ю.(травень 2019, ДНЗ№8 м. Броди) 

 Ритмізована казка «Ріпка» студ. групи П33,кер.практики Лисак 

О.Б.(травень 2019р, ЗОШ Iст. М.Броди) 

 

Концертна діяльність 

 Концерт «Ренесанс української естради» 5 грудня 2018р відп. викл. 

ЧижевськаО.Ю., викладачі  музики і хореографії ЦК; 

 Камерний вокальний концерт «Стрілецькі пісні» організатори викл.Лисак 

О.Б.,викл.Стех. 

 Музично-театральна студія «АРТ» вистава «Наймичка» за одноіменною 

поемою Т.Г.Шевченка, керівник Чижевська О.Ю.(березень 2019) 

 Вокальний конкурс «Битва хорів» квітень 2019р.,відп. викл.ЦК.; 

 Огляд гуртків художньої самодіяльності (травень 2019р),відп. викл. 

 Участь  студентки Патлики Ніни П22 викл. Олійник З.Є у конкурсі 

української пісні серед студентів вищих навчальних закладів I-IIрівнів 

акредитації присвячений 65-річчю з дня народження Квітки Цісик. 

м.Львів.(серпень,2018р) 

  Участь  студентки Патлики Ніни(дипломант у номінації народний вокал) 

гр. П22 викл. Олійник З.Є у Всеукраїнській музичній олімпіаді «Голос 

країни» під патронатом героя України, народного артиста України Євгена 

Станковича. м.Київ(листопад,2018р)  

 Участь  студентки Патлики Ніни(диплом лауреата II ступеня у номінації 

народний вокал) гр. П22 викл. Олійник З.Є у Х-му Всеукраїнському 



відкритому фестивалі -конкурсі дитячої та юнацької творчості «Яскрава 

країна в Трускавці – 2019» (січень,2019р) 

 Участь  студентки Патлики Ніни(диплом лауреата II ступеня у номінації 

народний вокал) гр. П22 викл. Олійник З.Є у першому регіональному 

відкритому конкурсі вокалістів ім. Я. Кульчицького. м Рівне 

(квітень,2019р) 

 Участь  студентки Паньків Вікторії (дипломант у номінації народний 

вокал) гр. П13 викл. Скаржановський І.Б. у першому регіональному 

відкритому конкурсі вокалістів ім. Я. Кульчицького. м Рівне 

(квітень,2019р). 

 Участь  студентки Патлики Ніни(диплом лауреата II ступеня у номінації 

народний вокал) гр. П22 викл. Олійник З.Є у  Всеукраїнському  фестивалі 

- конкурсі української сучасної пісні «Трускавецька фієста» 

(травень,2019) 

 Участь хореографічного ансамблю «Ми з Галичини» (I місце) в VI  

Всеукраїнському   фестивалі – конкурсі народної  та сучасної хореографії 

« Зимові візерунки 2018р» м. Дубляни (грудень,2018р.) 

 Участь хореографічного ансамблю «Ми з Галичини» Всеукраїнському  

відкритому фестивалі народної хореографії «Галицькі Вакації 2019» м. 

Червоноград (березень,2019р.) 

 Участь хореографічного ансамблю «Ми з Галичини» у четвертому 

Всеукраїнському  відкритому фестивалі-конкурсі народної та сучасної 

хореографії «Ритми Прикарпаття - 2019» м. Моршин (червень,2019р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

 

 

Чижевська О.Ю. 

 

 

 

 

 

Звіт 

про навчально-методичну та наукову роботу 

циклової комісії музики і хореографії  за 2018-2019 навчальний рік. 

 

Заслухано на засіданні педагогічної ради 27.06.2019.р 
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