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Сучасна доба ставить нові вимоги до викладача. Суспільству потрібен 

викладач-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, 

психолого-педагогічною і практичною підготовкою, здатний до безперервного 

навчання, творчості і постійного самовдосконалення. В сучасних умовах 

реформаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення 

набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на 

досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного 

досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних 

працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного викладача. Концепція 

«Нова українська школа» принципово змінює зміст і технології освіти, що 

передбачає необхідність поглибленої підготовки вчителів, викладачів. 

Тому викладачі ЦК психолого-педагогічних дисциплін усвідомлюють, що 

метою сучасної методичної роботи є створення умов для особистісного 

професійного розвитку кожного викладача.  

За звітний період навчально-методична робота циклової комісії психолого-

педагогічних дисциплін КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені 

Маркіяна Шашкевича» коледжі в 2018-2019 навчальному році була спрямована 

на реалізацію завдань дослідження теми «Формування готовності майбутнього 

педагога до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища коледжу». 

Основними напрямками роботи ЦК є: 

 вдосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін педколеджу; 

 системна робота, яка забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня 

викладача з метою підготовки до діяльності в умовах Нової української 

школи; 

 підвищення рівня компетентностей студентів шляхом упровадження 

інноваційних технологій на заняттях психолого-педагогічних дисциплін та 

під час проходження студентами усіх видів практик; 

 вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду 

роботи педагогів; 

 участь у роботі наукових, науково-методичних конференціях, семінарах, 

майстер-класах; 

 надання методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам 

інших закладів освіти; 

 розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних 

методик у навчально-виховний процес; 

 розробка й упровадження в практику роботи циклової комісії методичних 

рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, 

професійної підготовки майбутніх фахівців; 
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 сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення 

організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації 

педагогів; 

 залучення викладачів та студентів до науково-дослідної роботи; 

 організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок 

психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси; 

 допомога в підготовці викладачів до атестації. 

Викладачі ЦК в 2018-2018 н. р., працюючи над вдосконаленням 

науково-методичної та навчально-виховної роботи коледжу, взяли участь 

в усіх засідання згідно плану роботи ЦК психолого-педагогічних 

дисциплін. На засіданнях було заслухано та обговорено наступні доповіді: 

1. Болгар О. М. «Інтеграція в НУШ: діяльнісний підхід» (16.11.2018). 

2. Пилипчук Н. В. «Інтегрований підхід до організації образотворчої 

дяльності в умовах НУШ» (11.01.2019 р.). 

3. Стись Л. Б. «Формування ключових компетентностей на уроках трудового 

навчання» (15.03.2019 р.)  

На засіданнях ЦК систематично велись обговорення та аналіз роботи 

творчої групи з питання впровадження ефективних інноваційних технологій, 

обговорення взаємовідвідування занять викладачами ЦК психолого-

педагогічних дисциплін, розробка програм відповідно до вимог в умовах 

реформування освіти, обговорення підсумків виконання індивідуальних планів 

роботи членів ЦК психолого-педагогічних дисциплін, огляд новинок науково-

педагогічної літератури та педагогічної преси, обговорення та затвердження 

екзаменаційної документації, питання проходження стажування, обговорення 

підсумків проходження усіх видів педагогічної практики. 

На педагогічних читаннях та науково-теоретичних конференціях в 

Бродівському педколеджі викладачі виступили з доповідями на актуальні в 

умовах сьогодення теми: 

1. Багай Б. М. «Модель підготовки майбутнього вчителя до 

інноваційної діяльності» (на науково-теоретичному семінарі «Готовність 

майбутнього педагога до інноваційної діяльності» 26.10.2018 р.) 

2. Перхач Л. П. «Шляхи розвитку пізнавального інтересу студентів у 

педагогічному навчальному закладі» (на науково-теоретичному семінарі 

«Готовність майбутнього педагога до інноваційної діяльності» 26.10.2018 р.) 

На засіданні циклової комісії за звітний період обговорено та схвалено 

методичні рекомендації, які сприяють покращенню якості підготовки майбутніх 

вчителів до діяльності в Новій українській школі:: 
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1. Багай Б. М. «Теорія виховання: Зошит для практичних та лабораторних 

робіт з друкованою основою (для студентів 3-курсів спеціальності 013 

«Початкова освіта)» та «Самостійна робота студентів з педагогіки: 

методичні рекомендації для студентів спеціальності 013 «Початкова 

освіта» (Протокол № 1 від 31.08.2018 р.). 

2. Кривенко-Камінської О. Ю. «Збірник тестів з психології» та «Ціннісно-

мотиваційна складова особистості» для викладачів та студентів 

педагогічних вузів I-II рівнів акредитації (Протокол № 1 від 31.08.2018 р). 

3. Перхач Л. П. «Словник психологічних термінів» для студентів 

педагогічних вузів I-II рівнів акредитації (Протокол № 1 від 31.08.2018 р). 

4. Пилипчук Н. В. «Щоденник пробної практики з образотворчого 

мистецтва» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» (Протокол 

№ 1 від 31.08.2018 р.). 

5. Перхач Л. П. «Гра як ефективний чинник формування просоціальної 

поведінки молодших школярів (методичні рекомендації щодо 

особливостей використання гри з молодшими школярами) (Протокол № 3 

від 11.01.2019 р.). 

6. Кравчук Н. В. - «Методичні рекомендації  керівнику та студентам ВНЗ I-II 

рівня акредитації щодо впровадження інтерактивних технологій у 

виховній позанавчальній діяльності та під час проходження різних видів 

педагогічної практики в ЗОШ» (Протокол №4 від 15.03.2019 р.). 

7. Кравчук Н. В. «Методика організації різних форм виховної діяльності» 

(Протокол №4 від 15.03.2019 р.). 

8. Болгар О. М «Самостійна робота з основ сценічного та екранного 

мистецтва» (Протокол №4 від 15.03.2019 р.). 

9. Болгар О. М. «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою 

навчання (матеріали комплексного, підсумкового та проміжного контролю 

знань студентів з дисципліни) (Протокол №4 від 15.03.2019 р.). 

10. Болгар О. М.  «Педагогіка. Теорія освіти і навчання. Зошит для практичних 

робіт з друкованою основою» (Протокол №4 від 15.03.2019 р.). 

11. Болгар О. М.  «Основи педмайстерності. Словник-довідник основних 

термінів» (Протокол №4 від 15.03.2019 р.). 

12. Болгар О. М. «Матеріали імідж-студії «Інтерактивні технології навчання в 

умовах НУШ. Методичний порадник за матеріалами О. Ганик» для 

студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»  (Протокол №5 від 17.05 

2019 р.). 

13. Перхач Л. П. «Методичні рекомендації для організації та проведення 

лабораторних і практичних робіт з психологї для студентів спеціальності 

013 «Початкова освіта» (Протокол №4 від 15.03.2019 р.). 



5 
 

З метою підвищення фахової підготовки та обміну досвідом у підготовці 

студентів-майбутніх вчителів викладачами ЦК були провели такі відкриті 

заняття: 

1. Бінарне інтегроване заняття з основ педмайстерності та методики 

музичного виховання з методикою навчання на тему «Мовлення 

вчителя як засіб педагогічної праці. Проведення розучування фрагмента 

пісні з використанням дитячої творчості» у групі П-33 06.12.2018 року 

(Багай Б. М.). 

2. Заняття з психології на тему «Темперамент» у групі Т-22 31.01.2019 р. 

(Перхач Л.П.).  

У 2018-2019 навчальному році викладачами ЦК було проведено згідно 

плану роботи коледжу наступні відкриті засідання педагогічних лабораторій:  

1. «Розвиток критичного мислення на уроках літературного читання та 

мови в початкових класах»  (Кравчук Н.В. та вчитель-методист ЗОШ I-

III ст. № 3 м. Броди Кулакова Л.Ф.). 

2. Майстер-клас «Інтеграція в НУШ: діяльнісний підхід» (Болгар О. М. та 

відмінник освіти, вчитель початкових класів НВК «Дивосвіт» м. Львова 

О. В. Ганик). 

З метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-

методичної діяльності було проведено Перхач Л. П. науково-теоретичну 

конференцію «Сучасні тенденції розвитку критичного мислення молодших 

школярів в освітньому процесі НУШ» за участю вчителів ЗОШ І ступеня № 1 м. 

Броди Сай С. С., Бурмай І. І. та студентів 4-х курсів спеціальності «Початкова 

освіта» (04.12.2018 р.) та підготовлено студентку групи Т-22 Войчишин Ірину до 

написання статті «Формування комунікативних умінь підлітків через 

застосування інноваційних технологій в освітньому процесі», яка опублікована 

у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Міжкультурна взаємодія та комунікація: традиції, сучасність, перспективи».  

З метою самоосвіти та підвищення власного фахового рівня викладачі 

взяли участь у роботі семінарів-практикумів, майстер-класів та ін., в результаті 

проходження яких отримала відповідні сертифікати: 

1. Багай Б. М., Болгар О. М., Кравчук Н. В. – у майстер-класі «Інтеграція в 

НУШ: діяльнісний підхід» Оксани Ганик (м. Львів).  

2. Багай Б. М., Болгар О. М. – у навчанні на міні-курсах з орієнтування в 

педагогічному потенціалі інтерактивної дошки, розробки інтерактивних 

навчальних матеріалів, створення інфографіки та ментальних карт для навчання 

у Центрі нової освіти Івана Іванова. 

Пожвавилась позааудиторна робота кабінету педагогіки ЦК. За звітний 

період проведено наступні позааудиторні заняття та заходи: 
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1. Практичне заняття «ІКТ в Новій українській школі» для студентів 4-

их курсів спеціальності «Початкова освіта»  (Багай Б. М.).  

2. Круглий стіл «Інтеграція в Новій українській школі»  (Багай Б. М.). 

3. Виставка вишитих виробів «Вишивка – оберіг і зцілення» воїна АТО 

Олександра Надорожняка та його родини у виставкових залах 

Бродівського краєзнавчого музею, організована зі студентами групи 

П-33 (Багай Б. М.). 

4. Педагогічний квест «Шевченко-QUESТ», присвячений 205-річниці з 

Дня народження Тараса Григоровича Шевченка (Багай Б. М.). 

5. Тренінг «Можливості використання mozaBook та mozaWeb на 

уроках в початковій школі»  (Багай Б. М.). 

6. Заняття з підвищення педагогічної майстерності «Імідж майбутнього 

вчителя» зі студентами спеціальності 013 Початкова освіта (П31,32) 

та 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (Ф-31) (Болгар О. М.) 

7. Загальноколеджна олімпіада з психології  (Перхач Л.П.). 

8. Презентація фільму «Професія Психолог» для відділення 

«Дошкільна освіта» (Кривенко-Камінська О. Ю.)  

9. Круглорічна виставка студентських робіт (виробів) у кабінеті 

«Практикум в навчальних майстернях») (Стись Л. Б.). 

10. Тематичні виставки робіт студентів до релігійних свят (Стись Л. Б.). 

11. Загальноколеджна виставка малюнків до Всесвітнього дня захисту 

тварин «Намалюємо – будуть жити» (Пилипчук Н. В.). 

12. Виставка ілюстрацій, виконаних студентами груп П-21, П-22, П-23, 

Д-21, Д-31 для педагогічного квесту «Шевченко-QUESТ», 

присвяченого 205-річниці з Дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка.  

13. Загальноколедні виставки ілюстрацій до  Всесвітнього дня захисту  

тварин “Намалюємо – будуть жити”, 205-ї річниці з дня народження 

Т. Г. Шевченка “Моєму Кобзарю” (Пилипчук Н.В.). 

14. Тематичні виставки у кабінеті «Тарасовими шляхами», «Христос 

Воскрес – радійте, люди» (Пилипчук Н. В.) 

15. Виготовлення плаката-годинника для заходу «Година Землі» з 

обдарованими студентами групи П-22 (Пилипчук Н. В.). 

16. Екскурсія на швейну фабрику м. Броди (Стись Л.Б.). 

17. Веб-квест «Інноваційні педагогічні технології у професійному 

навчанні» у групах П-31, П-32 за програмою Івана Іванова (Болгар 

О. М. ). 

В результаті проведеної науково-дослідницької та методичної роботи з 

проблеми, над якою працюють викладачі, вийшли в друк наступні статті: 
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1. Багай Б. М. Модель підготовки майбутнього вчителя до інноваційної 

діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у 

контексті сучасних освітніх реформ. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 06-07 грудня 2018 року. – Львів, 

2018. – С. 12-13. 

2. Кривенко-Камінська О. Ю. Мотиваційна готовність студентів 

педагогічного коледжу до інноваційної діяльності / Психологічно-

педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних 

освітніх реформ : Матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 06-07 грудня 2018 року. – Львів : Растр-7, 2018. – С. 62-

65. 

3. Олена Кривенко-Камінська. Психологічна служба в освіті України та 

за кордоном: порівняльний аспект / Міжкультурна взаємодія та 

комунікація: традиції, сучасність, перспективи : Матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 травня 2019 

року. – Канів. – С. 114-117. 

4. Перхач Л. П. Формування соціально-комунікативної компетентності 

засобами технології розвитку критичного мислення // Учитель 

початкової школи. – 2018. –  №11. – С.16-19. 

5. Перхач Л. П. Формування просоціальної поведінки молодших 

школярів під час ігрової діяльності // Учитель початкової школи. – 

2019. –  №1. – С.22-28. 

Члени творчої групи ЦК з роботи над темою коледжу «Формування 

готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в умовах 

освітнього середовища коледжу» взяли активну участь в роботі круглого столу 

«Модель готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності», 

розробивши модель цієї готовності та продовжують працювати над розробкою 

практичних рекомендацій щодо її успішного впровадження в освітній процес. 

Активну участь викладачі ЦК беруть участь в організації та проведенні 

усіх видів педагогічної практики. За звітний період оновлено програми практик 

відповідно до вимог щодо діяльності в умовах Нової української школи. 

Підсумовуючи роботу ЦК психолого-педагогічних дисциплін, хочемо 

наголосити на тому, що ми усвідомлюємо те, що система методичної роботи 

повинна бути зорієнтована на стратегічну мету забезпечення нового, більш 

високого рівня якості освіти, який передбачається концепцією «Нова українська 

школа». Тому ми, члени ЦК психолого-педагогічних дисциплін, дозволимо 

сформулювати наступні поради щодо методичної роботи усім причетним до 

надання освітніх послуг з метою досягнення успіху в підготовці до діяльності в 

Новій українській школі: 
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1. Будь-які заходи в системі методичної роботи не повинні бути 

самоціллю, а мають оцінюватись виключно з позицій користі для 

підвищення якості освіти.  

2. Сучасна система методичної роботи повинна ґрунтуватись на тісному 

взаємозв’язку з наукою, адже науковість – вихідний принцип 

визначення змісту освіти, його результатів.  

3. Методична робота повинна набути більшої відкритості, що 

забезпечується залученням представників громадянського суспільства, 

ЗМІ, адже освітні реформи мають значний суспільний резонанс. 

І пам’ятаймо, що концепція «Нова українська школа» ґрунтується на 

принципово новій філософії освіти, яка має глибоку ціннісну основу. Тому 

одним із напрямів методичної роботи доцільно зробити опанування цих вихідних 

положень і осмислення цінностей, тобто потрібно закласти міцний «фундамент» 

змін, сприяти усвідомленню ціннісних засад реформи, адже саме це надає 

глибокого смислу і значущості оновленню змісту і технологій освітнього 

процесу.  

 


