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Звіт КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж  

імені Маркіяна Шашкевича»  

за 2016-2017 н.р. 

 
На засіданні педагогічної ради, що відбулась 29.08.2017 р., було виголошено звіт 

директора педколеджу Квака О.В. 

 

І. Робота директора 
 

1.1. Фінансово-господарська діяльність станом на 01.07.2017р. 

1.2. Про зміцнення матеріальної бази навчального закладу за рахунок 

позабюджетних коштів та додаткові заходи щодо утримання матеріально-

технічної бази навчального закладу.  

1.3. Кількість навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, філій. 

1.4. Кількість спеціальностей  

Дошкільна освіта              5.01010101 

Початкова освіта              5.01010201 

Технологічна освіта          5.01010301 

Фізичне виховання           5.01020101, 

кількість місць у гуртожитку, кількість місць в їдальнях, буфетах, кафе. 

1.5. Кількість навчально-виробничих комплексів, до складу яких входить 

навчальний заклад. 

1.6. Про поповнення бібліотеки підручниками та посібниками .  

1.7. Про кількісну характеристику замовлення на підготовку фахівців в 

обсязі плану прийому: 

1.8. Найбільш характерні приклади із соціального забезпечення викладачів 

та студентів, зокрема тих, хто потребує захищеності. 

1.9. Міжнародні зв’язки 

1. Школа імені Маркіяна Шашкевича м. Перемишль (Польща): 

 Обмін досвідом – поїздка викладачів і студентів; 

2. Старопольська  вища школа м. Кельце (Польща): 

 Співпраця – подальше навчання студентів педколеджу, обмін досвідом 

3. Волонтерська організація «Osteuropahilfe», місто Вольфратсхаузен, 

Німеччина: 

 Обмін досвідом – поїздка викладачів і студентів. 

 

ІІ. Заступник директора з навчальної роботи 
2.1. Штатна  чисельність  педагогічних  кадрів   

всього  - 104 

   в т.ч. з них: 

   - науковців    - 6                                          

   - вищої категорії         - 65                           

   - І категорії          - 17                                   

   - ІІ категорія          - 13                                  

   - старших викладачів    - 14                         
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    -  викладачів – методистів        - 15             

    - пенсіонерів                     - 24                      

    Кількість сумісників                                        

                  в т.ч.  науковців       -                             

    Захистило  кандидатські    дисертації      -      

    Захистило  докторські  дисертації      -           

    Кількість  аспірантів     та пошукачів          - 8  

    Звільнено  викладачів всього                          - 4 

                в т.ч. у зв’язку з виходом на пенсію        

     Зараховано  викладачів                                 - 3 

     Кількість викладачів, які  пройшли  курси   

     підвищення кваліфікації     - 19 

                                    

2.2. Про  результати впровадження  нових  технологій навчання, що 

характеризують лекційно-семінарську, лабораторно-практичну форму 

навчання і самостійну роботу  студентів під керівництвом  викладача: 

- імітаційно-моделюючі ігри; 

- технології опрацювання дискусійних питань ;  

- інформаційні технології пов’язані  з особисто-орієнтованим навчанням; 

- застосування  комп’ютерних  програм;   

- проектно-технологічне навчання;  

- сугестивна  технологія у вивченні іноземних мов; 

- проблемно-педагогічні ситуації; 

- діалогово-проблемні лекції; 

- інтерактивні технології з використанням інтерактивних дошок і  іншого 

мультимедійного обладнання. 
                    

2.3. Про кращий досвід роботи викладачів    
 

 №  

з/п  

Тема  Анотація  

досвіду  

Контактний  

телефон 

Форма  

узагальнення  

Спеціальність, 

дисципліна 

Автор, 

назва  

ВНЗ 

1. Формування 

професійної 

компетенції 

студентів 

педагогічног

о коледжу на 

заняттях 

математични

х дисциплін 

Для формування у 

студентів змістовно-

діяльнісного 

компоненту 

професійної 

компетентності 

викладач широко 

впроваджує 

технологію 

проблемного 

навчання, проектні 

технології та 

інформаційно-

комунікаційні 

технології навчання. 

Як результат, 

студенти вміють 

працювати з 

різноманітними 

джерелами 

інформації, мають 

0976650466 

 

Наукова стаття ВАК 

«On the stability of entire 

multiple Dirichlet series»  

(2016р.) 

 

Методичні розробки: 

«Самостійна робота з 

методики навчання 

математики», 

 

«Використання методу 

проектних технологій на 

заняттях з методики 

математики», 

 

«Методичні 

рекомендації до пробної 

практики  з методики 

математики в початковій 

школі», 

 

«Курс лекцій з методики 

викладання математики 

Викладач 

математичних 

дисциплін 

Долинюк 

Мирослава 

Миронівна 

 

КЗЛОР 

«Бродівський 

педагогічний 

коледж  

ім. 

М.Шашкевича» 



 3 

стійкий інтерес до 

педагогічної 

комунікації і 

володіють 

професійними 

вміннями у 

розв’язанні  

педагогічних задач під 

час викладання 

математики у 

початковій школі. 

в початкових класах», 

 

«Ігрові технології на 

уроках математики в 

початковій школі». 

 

  

2. Формування 

життєвих 

компетентнос

тей студентів 

на заняттях 

природничих 

дисциплін 

Викладач створює 

умови для розвитку і 

самореалізації 

студентів. 

Формування життєвої 

компетентності 

здійснює шляхом  

творчого підходу  до 

навчання на основі 

розвитку  пошуково-

експериментальних 

умінь, дослідницької   

діяльності студентів на 

заняттях і під час 

педагогічної практики 

0663462744 

 

Публікації в 

педагогічній пресі:  

Розробка години 

спілкування: 

«Поговоримо про каву» 

(«Відкритий урок» урок 

№2, 2015 р.) 

 

«Шкідливий вплив 

нікотину, алкоголю і 

наркотичних речовин на 

організм людини» 

(«Відкритий урок» урок 

№4, 2015 р.) 

 

«Розчини» (Вісник 

Львівського 

методичного об`єднання 

викладачів біології, 

екології, хімії, 2015 р.). 

 

«Інтелектуальна гра 

ЩО? ДЕ? КОЛИ? 

Природнича тематика» 

(Вісник Львівського 

методичного об`єднання 

викладачів біології, 

екології, хімії,  2016 р.). 

 

Методичні посібники: 

«Зошит з хімії 

полімерів», «Зошит для 

лабораторних і 

практичних робіт з 

біології», «Зошит для 

лабораторних робіт із 

загальної хімії і 

методичні рекомендації 

до проведення  практики 

з основ природознавства 

і краєзнавства». 

 

Викладач 

природничих 

дисциплін 

Дутчак  

Ірина  

Євгенівна 

 

КЗЛОР 

«Бродівський 

педагогічний 

коледж  

ім. 

М.Шашкевича» 

3.  Формування 

готовності 

майбутнього 

керівника 

хореографічн

ого гуртка до 

інноваційної 

діяльності 

 Викладач засобами 

інтерактивних 

технологій створює 

комфортні умови, за 

яких студент відчуває 

свою успішність, 

інтелектуальну 

спроможність. 

Інтерактивне навчання 

сприяє формуванню 

0967847751 Публікації в 

педагогічній пресі: 

«Нестандартне 

підсумкове заняття 

хореографічного гуртка 

при ЦДЮТ м.Броди» 

(сайт видавництва 

«Шкільний світ» 

www.osvitaua.com) 

 

Викладач 

хореографічних 

дисциплін 

Воляник  

Наталія  

Василівна 

 

КЗЛОР 

«Бродівський 

педагогічний 

коледж  

ім. 

М.Шашкевича» 

http://www.osvitaua.com/
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цінностей, навичок і 

вмінь студентів, 

допомагає створенню 

атмосфери співпраці, 

взаємодії. Викладач 

активно використовує 

проектну технологію 

на заняттях 

хореографічних 

дисциплін, що 

забезпечує якісну 

підготовку 

майбутнього 

 керівника 

хореографічного 

гуртка до роботи в 

інноваційному 

освітньому 

середовищі. 

«Розробка заняття-

квесту хореографічного 

гуртка для 2-х класів». 

(Каталог «Відкритий 

урок:розробки, 

технології, досвід». №1, 

2017) 

 

Методичні посібники: 

«Методика роботи з 

дитячим 

хореографічним 

колективом»,  

 

«Методичні 

рекомендації з пробної 

практики», 

 

«Збірник завдань для 

практичних робіт з 

основ ритміки і 

хореографії з методикою 

навчання» 

 

«Методика 

використання вправ 

партерного тренажу на 

заняттях хореографії». 

4. Підготовка 

майбутнього 

вчителя 

трудового 

навчання до 

інноваційної 

педагогічної 

діяльності 

засобами 

проектної та 

інтерактивної 

технологій. 

Під час підготовки 

майбутнього вчителя 

трудового навчання 

викладач активно  

застосовує проектні  та 

інтерактивні 

технології. У 

методичних 

рекомендаціях та 

статтях викладач 

розкриває сутність та 

структуру проектної 

технології , 

характеризує етапи 

проектно-

технологічної 

діяльності, що 

сприяють формуванню 

технологічноосвіченої 

особистості. 

Використання 

інтерактивних та 

проектних технологій 

дозволяє підготувати 

студентів до 

організації 

інноваційної 

діяльності школярів та 

реалізації завдань 

трудового навчання в 

сучасній школі. 

0964582860 Публікації в 

педагогічній пресі: 

«Формування готовності 

майбутніх вчителів 

трудового навчання до 

інноваційної діяльності» 

(«Освіта. Технікуми, 

коледжі» №2, 2016) 

 

Методичні посібники: 

«Методичні 

рекомендації для 

проведення пробної 

педагогічної практики з 

трудового навчання 

(технічні види праці)», 

 

«Методичні 

рекомендації для роботи 

над творчим проектом 

виготовлення виробу» 

Викладач 

методики 

трудового 

навчання 

Дутка  

Андрій 

Володимирович 

 

КЗЛОР 

«Бродівський 

педагогічний 

коледж  

ім. 

М.Шашкевича» 

5. Кейс-метод в 

системі 

підготовки 

вчителя до 

майбутньої 

З метою підготовки 

студентів до 

майбутньої 

інноваційної 

діяльності викладач 

0997311105 Публікації в 

педагогічній пресі: 

«Кейс-метод як одна з 

інноваційних технологій 

вивчення іноземних мов 

Викладач 

англійської 

мови, кандидат 

філологічних 

наук 

Петрусь  

Олеся 

Василівна 

 

КЗЛОР 
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інноваційної 

діяльності 

застосовує 

різноманітні 

інноваційні технології, 

зокрема кейс-метод, 

що сприяє розвитку у 

студентів самостійного 

мислення, уміння 

вислуховувати і 

враховувати 

альтернативну точку 

зору, аргументовано 

висловлювати власну. 

Крім того,  студенти 

вчаться працювати в 

команді, знаходити 

найбільш раціональне 

рішення поставленої 

проблеми. Під час 

використання даного 

методу акцент 

навчання переноситься 

з оволодіння готовими 

знаннями на 

продукування нових 

ідей та рішень.  

у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації». «Освіта. 

Технікуми. Коледжі». 

№3-4, 2016. 

 

Розробка тренінгу 

«Толерантність в 

особистій і професійній 

сфері». («Відкритий 

урок») 

 

Методичні посібники: 

Англійська мова за 

професійним 

спрямуванням (частина 

І-ІІ для студентів ІV 

курсу). 

 

Кейси з практичного 

курсу англійської мови. 

«Бродівський 

педагогічний 

коледж  

ім. 

М.Шашкевича» 

 

2.4. Заходи щодо впровадження науки у навчально-виховний процес  
 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

 

Дисципліна  

 

Мета роботи  

 

Актуальність 

проблеми  

 

Результативність  

1 Лагола 

Ірина  

Михайлівна 

Дитяча література  Розвиток 

критичного 

мислення 

студентів на 

заняттях 

літератури 

Критичне мислення 

дає змогу не лише 

сприйняти та 

проаналізувати 

прочитане а вивести 

студентів на якісно 

новий рівень у 

спілкуванні з 

літературним 

твором. 

Значно підвищує 

інтерес до читання, 

створює «ситуацію 

успіху» для 

студентів, розвиває 

читацьку пильність, 

поглиблює знання з 

теорії літератури 

2. Кульчицький 

Василь  

Михайлович 

Фізичне 

виховання 

Впровадження 

інноваційних 

технологій у 

викладанні  

фізичного 

виховання 

Необхідність 

впровадження нових 

моделей 

навчального 

процесу, оновлення 

змісту навчання, 

покращення 

підготовки 

педагогічних кадрів, 

забезпечення 

успішності 

навчання. 

Інноваційні методи 

навчання спрямовані 

на розвиток творчої 

особистості студента і 

сприяють підвищенню 

якості підготовки 

молодших фахівців 

 

 

Участь у 

Міжнародній науково-

практичній 

конференції 

«Інноваційний 

розвиток науки нового 

тисячоліття». 

Ужгород, 2017 р. 

3. Воляник 

Наталія  

Василівна 

Ритміка і 

хореографія 

Формування 

готовності 

майбутнього 

Реалізація нових 

векторів розвитку 

освіти потребує 

Інтерактивне 

навчання сприяє 

формуванню 
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керівника 

хореографічного 

гуртка до 

інноваційної 

діяльності  

використання 

інноваційних 

педагогічних 

технологій в пошуку 

нових підходів  до 

освіти. 

професійних навичок 

і вмінь студентів, 

створенню атмосфери 

співпраці, взаємодії і 

комунікативної 

компетентності та  

пізнавальної 

активності. 

 

 

Проведено майстер 

класи з використання 

інтерактивних вправ   

на уроках хореографії 

в початковій школі, 

нетрадиційне заняття  

хореографічного 

гуртка, заняття -  

квест 

хореографічного 

гуртка. 

 

На сайті видавництва 

«Шкільний світ» 

надруковано 

методичну розробку 

нестандартного 

підсумкового заняття 

хореографічного 

гуртка при центрі  

дитячої та юнацької 

творчості 

 

2.5.  Загальний  показник наукової  діяльності. 
   

Кількість виданих наукових  праць у  

2016-2017 н.р. 

Кількість підготовлених до друку  

наукових праць 

 

21 

 

12 

 

2.7. Видані наукові праці у 2016-2017 н. р.   
 

№ 

п/п  

Прізвище та ініціали автора     Назва наукової  праці  Назва видання, 

рік видання 

1. Петрусь О.В. Архетипний аналіз 

наративної організації роману 

Пітера Акройда 

«Журнал Віктора 

Франкенштейна». Наукові 

записки ТНПУ. 

Літературознавство, 2016 р. 

 

2. Пелих З.О. Портретний опис у 

художньому дискурсі на 

прикладі роману «Гордість та 

упередження» Джейн Остін. 

Кременецькі компаративні 

студії. Вип.6, т.1. 2016. 

 

3. Кульчицький В.М. Фізична культура скіфо-

сарматських племен 

Молода спортивна наука 

України. Вип.21. Львів 
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ЛДУФК, 2017. 

 

4. Ліпкевич О.Б. Семантика індивідуально-

авторських неологізмів 

українських поетів-

дисидентів ХХ сторіччя  

Одеський лінгвістичний 

вісник № 9, 2017. 

5. Степа С.М. Шляхи формування 

професійної компетентності 

майбутнього вчителя в 

умовах педагогічного 

коледжу. 

Освіта. Технікуми. Коледжі. 

№2, 2016. 

 

6. Кривенко-Камінська О.Ю. Лялька-мотанка як прояв 

колективного несвідомого, 

що промовляє до нас із казок. 

Освіта. Технікуми. Коледжі. 

№2, 2016. 

 

7. Дутка А.В. Формування готовності 

майбутніх вчителів трудового 

навчання до інноваційної 

педагогічної діяльності. 

Освіта. Технікуми. Коледжі. 

№2, 2016. 

 

8. Петрусь О.В. Кейс-метод як одна з 

інноваційних технологій 

вивчення іноземних мов у 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Освіта. Технікуми. Коледжі. 

№3-4, 2016. 

 

9. Лагола І.М.,  

Дичик Л.С. 

Створення інноваційного 

освітнього середовища для 

формування літературної 

компетенції майбутнього 

вчителя початкової школи. 

Освіта. Технікуми. Коледжі 

№1-2, 2017. 

 

10. Дутчак І.Є Методична розробка 

інтелектуальної гри «Що? 

Де? Коли?» Природнича 

тематика.  

 

Вісник Львівського 

обласного методичного 

об’єднання викладачів 

біології, екології, хімії. -  

2016. 

11. Соя А.В. Розробка заняття 

«Захворювання, що 

передаються статевим 

шляхом. Контрацепція. 

Аборт.» з основ валеології.  

 

«Відкритий урок». Форум 

педагогічних ідей. -  2016 

12 Воляник Н.В. Розробка виховного заходу 

«Володимир Івасюк – митець, 

який надто любив Україну…» 

для 11 кл.  

 

«Відкритий урок». Форум 

педагогічних ідей,-  2016. 

13.  Скаржановський І.Б Методична  розробка 

«Нескладна гармонізація та 

створення музичного 

супроводу до пісень 

шкільного репертуару».  

 

«Відкритий урок». Форум 

педагогічних ідей,-  2016. 

14 Дичик Л.С Розробка уроку «Творчість «Відкритий урок». Форум 
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О.Блока – вершина 

російського символізму» із 

зарубіжної літератури і 11 кл.  

 

педагогічних ідей,-  2016 

15 Лагола І.М.,  

Перхач Л.П 

«Од першого кохання до 

«любові всевишньої» 

(бінарне заняття-дослідження 

за новелами Григора 

Тютюнника»).  

 

Науково-методичний журнал 

МОН України «Дивослово». 

№4, 2016. 

16 Лагола І.М.,  

Дичик Л.С 

Експресіонізм у світовому 

красному письменстві 

(«Камінний хрест» 

В.Стефаника та 

«Перевтілення» Ф.Кафки).  

 

«Відкритий урок». Форум 

педагогічних ідей,-  2016 

17 Галицька Р.Р. Видавнича  палітра 

«Українського пріоритету».  

 

Українська літературна 

газета. 08/04/2016. 

 

 

18 Бердичевська І.В.,  

Березіна Н.Л. 

Розробка уроку «Забобони» з 

англійської мови в 11 кл.  

 

«Відкритий урок». Форум 

педагогічних ідей,-  2016 

19 Бердичевська І.В Розробка уроку «Здорова та 

нездорова їжа» з німецької 

мови в 10 кл.  

 

«Відкритий урок». Форум 

педагогічних ідей,-  2016 

20 Ліпкевич О.Б. Лексико-семантичні 

особливості новотворів 

поетів-дисидентів. 

Актуальні проблеми сучасної 

філології: Мовознавчі студії: 

Збірник наукових праць 

Рівненського держ.гуман. 

у-ту- Рівне, 2016 р. 

21 Дзьобань Л.А. «Фізичний експеримент як 

чинник розвитку 

пізнавальних інтересів 

студентів» 

Молодий вчений №10, 

жовтень, 2016 р. 

 

 

2.8. Динаміка змін контингенту студентів  
 

Показники  Денне  Заочне 

(вечірнє)  

Екстернат  

Всього студентів навчалося  675 - - 

Всього студентів вибуло 8   

           в т. ч. за академзаборгованість 4   

           за грубі порушення  -   

           інші причини  4   

Студентів, поновлених на навчання  -   
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Студентів, переведених з інших ВНЗ  -   

 

2.9. Результати  випуску  2016-2017н.р.  
 

Показники Денне Заочне 

(вечірнє) 

Екстернат 

Випускників всього 

                 в т.ч. бакалаврів 

                 молодших спеціалістів   

Випускників, що  отримали  дипломи з  відзнакою, всього 

                  в т.ч. бакалаврів   

                  молодших спеціалістів 

Випускників, які  отримали  місця  призначення, всього: 

                 в т.ч. на посади, що відповідають                     

кваліфікаційним вимогам. 

Випускників, яким  відмовлено у прийомі на роботу  згідно 

направленням. 

Випускників, яким надана  можливість   

самостійного  працевлаштування. 

Випускників призваних до військової служби. 

161 

    - 

161 

9 

   - 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

ІІІ. Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання 
 

3.1. Новітні  технології  проведення  виховних  заходів  національно-

патріотичного виховання  студентської  молоді. 

 

Правильно організоване патріотичне виховання формує повноцінну 

особистість, яка  цінує свою  громадянську національну і особисту  гідність, совість 

і  честь. Молоде покоління  має  набути соціального  досвіду, успадкувати духовні 

цінності українського народу, відчути себе громадянином -  патріотом Української 

держави. 

Цього можна досягти через чітку систему організації навчально-виховного 

процесу і методичної роботи в навчальному  закладі. 

У 2016-2017 н.р. на засіданнях методичних об’єднань керівників академгруп 

були заслухані та  обговорені такі доповіді: «Використання інновацій у виховній 

роботі як засіб розвитку громадянської компетентності», «Цілісна система 

формування компетентісної особистості майбутнього вчителя-вихователя». 

План виховної роботи коледжу та плани роботи керівників груп 

передбачають лекції, конференції, зустрічі, поїздки, бесіди, диспути. В  минулому 

навчальному році були проведені такі заходи: 

- журналістські проекти “Відомий і невідомий Іван  Франко”, “Іван Франко і 

сучасність”; 

- ілюстративно-документальні виставки “Легендарний каменяр”, “Ґрунтовний, 

унікальний життєпис Івана Франка”, “Іван Франко – дух, наука, думка, воля”; 

- літературно-мистецький вечір “Пора для України жить”; 

- науково-теоретична конференція “Іван Франко” у вимірах епохи”; 
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- науково-теоретична конференція “Дух, що тіло рве до бою”; 

- всеколеджна акція «Моральний вчинок»; 

 - екскурсії у кімнату-музей М.Шашкевича (бібліотека педколеджу);  

- зустріч із військовослужбовцями м. Броди «Герої не вмирають» (День 

збройних сил України); 

- поїздка студентів і викладачів педколеджу у Нагуєвичі та фотозвіт про 

подорож (до ювілейних дат І. Франка); 

- журналістський проект «Сильні духом»  (студентська газета «Шпилька»); 

- літературна година: «Високолетні крила стрілецької пісні»; 

- участь у обласному конкурсі патріотичної пісні серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації ( ІI місце – студенти Бармінова Х. (П-413); 

- виставка художньої і технічної творчості «Від родини до України»; 

- цикл книжкових виставок у бібліотеці педколеджу: «Вічний як народ», 

«Слава Шевченка – слава України», «Шевченко і музика» ; 

- зустрічі із членом Національної спілки майстрів народних мистецтв України, 

майстром народних мистецтв з писанкарства Олесею Токарською; 

- майстер-клас «О писанко! Ти символ України!» Любові й миру вічна 

берегиня»; 

- концерт Народної хорової капели «Боян» до Дня річниці від дня народження 

Т.Г. Шевченка «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине»; 

- літературно-мистецька година до 145-річчя від дня народження Л. Українки 

«Хотіла б я піснею стати»; 

- вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні «Зима, що нас змінила»; 

- богослужіння у храмі м. Броди за Україну; 

- участь у районних заходах, присвячених Дню Соборності України; 

- година-реквієм «Просвітньої дороги свічка чорна» (до 30-ї річниці загибелі 

Василя Стуса); 

- інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» на тему «Твоя країна – Україна»; 

- засідання краєзнавчого гуртка «Мій рідний край – моя колиска»; 

- творчий проект «Ми завжди будем прославляти ту жінку, чиє ім’я Мати»; 

- перегляд вистав Академічного обласного музично-драматичного театру ім. 

Ю. Дрогобича «Украдене щастя», «Наталка-Полтавка»; 

- тематична перерва «Старий рік минає, Новий наступає»; 

- розважальна програма до дня Святого Андрія»; 

- виставка декоративно-прикладних робіт студентів коледжу в закладах Івано-

Франківська «Тарас Шевченко – художник. Погляд з XXI століття»; 

- акція «Чесну Україну починаю із себе»; 

- зустрічі із учасниками АТО, волонтерська діяльність викладачів та студентів 

коледжу, збір коштів на потреби воїнів; 

- участь у Міжнародній зустрічі закладів, які носять ім’я М. Шашкевича на 

батьківщині поета; 

- майстер-клас студентів відділення «Технологічна освіта» з українських 

народних ремесел з учнями 8-9 класів м. Броди. 

- тематичні виховні години у групах: «Для нас їхня справа живе і жива», (205 

років від дня народження М. Шашкевича, 125 років від дня народження П. 
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Тичини), «..І тільки слово береже в основі безсмертя української душі…», «Поезіє, 

ти сило чарівна»; 

      - зустрічі із письменниками Бродів та Львова «Над колискою нашого слова»; 

- діяльність клубів «З історії педколеджу», «Джерело»; 

- благодійна акція «Борцям за волю України наша підтримка і допомога»; 

- зустрічі із ветеранами  Другої світової війни «Шляхами подвигу і слави наших 

батьків», вшанування пам’яті  полеглих; 

- зустріч поколінь «Повстанська слава не загине, жага до волі не помре»; 

- участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика та 

Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі  учнівської та студентської молоді 

ім. Т.Шевченка; 

- година пам’яті «Тут кувалась наша воля» (пам’яті студентів та гімназистів 

полеглих під Крутами”; 

- Шевченківські дні в коледжі (тематичні виховні години, мистецький конкурс 

«Вічне слово Кобзаря», виставки робіт студентів); 

- екскурсії на Козацькі могили (Берестечко) та садибу Маркіяна Шашкевича 

(Підлисся); 

- акція  «Засвіти свічку» (пам’яті жертв Голодомору 1932-1933рр.); 

- Хресна дорога «Дозволь, Ісусе, за тобою йти»; 

- засідання дискусійного клубу «Архів»;   

- вернісаж робіт «Радість іде до нас з неба – Христос Воскрес»»; 

- презентація збірки поезії « Душі криниця»; 

- загальноколеджний конкурс патріотичної творчості; 

- районний конкурс молодих виконавців власної поезії та прози «Ми діти твої, 

Україно»; 

- театралізована хвиля театру «Арт»;  

- відвідування виставок у Бродівському історико-краєзнавчому музеї: «Обличчя 

майдану», «Оборонні фортифікації Бродів», «З глибини віків»; 

- вітання воїнів військових частин м. Броди; 

- година духовності «Від лиця Твого, Господи, доля моя»; 

- пошукова експедиція «Краса і біль України». 

Плани виховної  роботи  в  групах передбачають цикл заходів по формуванню 

патріотичних  почуттів студентів, а саме: 

-  захист проектів Т-21 «Рідний дім – моя колиска»,  Т-22 «Людина починається з 

добра», П-11 «Допоможемо захисникам – врятуємо Україну», П-21 «Творіть добро, 

щоб кращим став цей світ»,  П-22 «Патріотизм від малого до великого», П-23 «Ціна 

свободи. Ми – єдина нація», П-33 «Добро починається з тебе», П-12 «Роби добро, 

добро добром воздасться», П-13 «Людяність і милосердя», Д-31 «Моральний 

вчинок»;  

- свята Андрія, Івана Купала, «Мамине серце гріє щоднини»; 

- екскурсія у Шевченківський гай м. Львова.  

 

3.2.Про найбільш  дієві  форми  роботи органів студентського  

самоврядування щодо організації дозвілля  та  соціального  забезпечення 

студентської молоді. 
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Згідно із розробленим Положенням студентське  самоврядування діє на  рівні 

коледжу, групи, гуртожитку за  секторами: 

-  соціально- побутовий; 

- пресцентр; 

- захисту прав студентів; 

- спортивно-оздоровчий; 

- навчально-науковий; 

- культурно-просвітницький. 

Студентське  самоврядування  сприяє  формуванню у  членів колективної 

життєвої позиції на  основі  самостійності у вирішенні питань студентського життя, 

виховання у  студентів почуття господаря у своєму домі і поваги до  законів 

України. 

Форми роботи щодо організації  дозвілля.  

 - Міжнародний  день  студента «ST-FEST»; 

- день працівників  освіти; 

- свята, тематичні вечори;  

 - загальноколеджні конкурси «Шукаємо таланти», «Зірковий дует», «Танці з 

викладачами», «Міс коледжу»; 

- районний конкурс «Брідщина шукає таланти»; 

- молодіжні студентські клуби  за   інтересами  (театрально-музична студія 

«Арт», клуб «Джерельце», «Інтелектуал», «Архів», «Мандрівник», «Діалог», 

«Грація», «Пошук»); 

- інтелектуальна гра «Що?Де? Коли?»; 

- конкурси «Клас обдарованого студента», «Студент року»; 

- конкурс відеокліпів і газет про студентське життя; 

- реалізація програм «Рівний – рівному», «Захист прав дитини як важлива 

професійна функція педагога»; 

- тренінги «Спілкуємось та діємо», «Твоє життя – твій вибір»; 

- благодійні акції «Прояви турботу та обачливість», «Серце до серця», 

«Великодня толока», «Молодь проти наркотиків»; 

- виставка художньої та технічної творчості «Барви Брідщини»; 

- вечори  відпочинку (до свята Валентина, до 8 Березня); 

- змагання   з волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу; 

- фестиваль-турнір з аеробіки «Краса. Сила. Грація»; 

- спортивне свято – «Козацькі забави»; 

- туристичний  похід  на Говерлу (Карпати); 

- екскурсії (Почаїв, Берестечко, Олесько, Підлисся, Кам'янець-Подільський, 

Київ- Умань); 

- відвідування театрів, музеїв Львова, Тернополя, Луцька;  

- випуск  студентської газети «ШПИЛЬка»; 

- ведення літопису «Історія коледжу»; 

- огляд гуртків художньої самодіяльності. 

           Форми  роботи  щодо соціального забезпечення студентів: 

-  обладнання кімнати самопідготовки, кухні, кімнати гігієни, кімнат студентів; 

- студентська  рада гуртожитку (формує списки  на поселення і  виселення з  

гуртожитку); 
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- поточний  ремонт меблів, кімнат; 

- зустрічі студентів із дирекцією, профкомом студентів з метою  обговорення 

проблем соціального  забезпечення; 

- проведення  регулярних перевірок стану умов проживання  в гуртожитку  

( студентський профком, студрада) ; 

- проведення освітньо-виховних  пропагандистських акцій з метою формування 

здорового  способу  життя та  профілактики  негативних  проявів у молодіжному 

середовищі; 

- соціальні стипендії для незахищених категорій студентської молоді ; 

- допомога студентам-сиротам (безплатне харчування, до свята Миколая, 

матеріальні допомоги від студентського профкому); 

- співпраця із  центром сім’ї  та молоді  м. Броди (зустрічі  із психологом, 

індивідуальні бесіди); 

- іменна премія імені В. Чорновола ( Джала М. Т-41); 

- молодіжні центри, клуби просвітницького спрямування; 

- спортивні секції в гуртожитку; 

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання  час 

 ( ремонт меблів, аудиторій); 

- організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитку; 

- діяльність ради  профілактики  негативних вчинків студентів; 

- співпраця із  студентським профкомом (нагороди, преміювання, матеріальні 

допомоги, поїздки). 

 

3.3. Про   участь  викладачів  та студентів  у   міжнародних, всеукраїнських, 

обласних  та  міжвузівських  конференціях, семінарах, виставках тощо. 
 
Рівень заходу, місце та час 

проведення 

З якої проблеми Прізвище,  

ім`я по 

батькові 

Тема виступу  

1. ХХІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми і 

перспективи розвитку». 

Переяслав-Хмельницький, 

2016. 

 

З дошкільної 

педагогіки 

Гелевич Г.І. Сучасні підходи 

психологів до розкриття 

педагогічного поняття 

«навчання». 

2.  Інформаційно-методичний 

семінар «Технологічна освіта в 

інформаційно–освітньому 

просторі». М.Лисичанськ, 

2016. 

 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології у 

технологічній 

освіті 

Дутка А.В Підготовка вчителя 

трудового навчання до 

здійснення  науково-

дослідної діяльності. 

3. Інформаційно-методичний 

семінар «Технологічна освіта в 

інформаційно–освітньому 

просторі». М.Лисичанськ, 

2016. 

 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології у 

технологічній 

освіті 

Ошурко І.С. Практична підготовка 

майбутніх вчителів 

технологій до 

інноваційної 

педагогічної діяльності. 
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4. Інформаційно-методичний 

семінар «Технологічна освіта в 

інформаційно–освітньому 

просторі». М.Лисичанськ, 

2016. 

 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології у 

технологічній 

освіті 

Кривошина 

Б.М. 

Практична підготовка 

майбутніх вчителів 

технологій до 

інноваційної 

педагогічної діяльності. 

5. Виставка присвячена 200-

річчю до дня народження 

Шевченка у м. Стрижеві, 

Польща. 

 

Розвиток 

сучасного 

різьбярства 

Ошурко І.С. 200-річчя до дня 

народження Шевченка. 

6. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Національна  освіта в 

стратегіях соціо-культурного 

вибору:теорія, методологія, 

практика». Луцьк, 2016. 

 

Навчання 

української та 

зарубіжної 

літератур 

Дичик Л.С., 

Лагола І.М. 

Формування 

інтеграційної складової у 

системі підготовки 

майбутнього вчителя 

початкової школи 

засобами української та 

зарубіжної літератур. 

7. XVII Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації». 

Вересень,2016р. 

Переяслав-Хмельницький. 

 

Викладання 

комп’ютерних 

наук  

Дзьобань Л.А. Впровадження 

інноваційних 

педагогічних технологій 

у  викладанні 

комп’ютерних наук у 

педагогічних коледжах 

8. XXVII Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку». 

листопад, 2016. Переяслав-

Хмельницький. 

Викладання 

комп’ютерних 

наук 

Дзьобань Л.А. 

Дзьобань В.Ф. 

 Методичні аспекти 

вивчення редактора 

презентацій в початковій 

школі 

9 Районний науково-практичний 

семінар «Сучасні педагогічні 

технології в навчально-

виховному процесі школяра» 

(для заступників директорів з 

навчальної роботи 

Бродівського району, 2016 

 

З методики 

навчання 

іноземної мови 

Степа С.М. Інноваційна діяльність 

викладача іноземної 

мови. 

10 Обласний семінар Британської 

ради. 2016 

 

З методики 

навчання 

іноземної мови 

Степа С.М., 

Петрусь О.В. 

Методи навчання 

іноземної мови в 

початковій школі. 

11 ХХІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми і 

перспективи розвитку». 

Переяслав-Хмельницький, 

2016. 

 

Навчання  

професійної 

іноземної мови 

Петрусь О.В. Аналітичне читання на 

заняттях з іноземної 

мови за професійним 

спрямуванням як засіб 

формування педагогічної 

культури майбутнього 

вчителя. 
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12 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми та 

перспективи технологічної  та 

професійної освіти». Вересень, 

2016. Тернопіль. 

 

Викладання 

трудового 

навчання в 

коледжі 

Метко А.Б. Технологія 

кооперативного 

навчання майбутніх 

вчителів трудового 

навчання з учнями 

загальноосвітньої школи 

як засіб 

профорієнтаційної 

роботи. 

13 Всеукраїнський науково-

методичний семінар  

« Підготовка майбутніх 

вчителів трудового навчання і 

технології до інноваційної 

педагогічної діяльності». 

листопад, 2016. Володимир-

Волинський 

Викладання 

трудового 

навчання в 

коледжі 

Метко А.Б. Шляхи формування 

дизайнерського 

мислення в майбутніх 

вчителів трудового 

навчання засобами  

інноваційних освітніх 

технологій. 

14 ХХІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми і 

перспективи розвитку». 

Переяслав-Хмельницький, 

2016. 

 

Методика 

навчання 

природознавства 

Дутчак І.Є Інноваційний підхід у 

навчанні дітей з різними 

особливостями 

сприйняття інформації. 

15 Теоретично-практичний 

семінар «Наступність 

дошкільної та початкової 

освіти в контексті соціальної 

мобільності». ЛНУ ім. 

І.Франка. 2017. Львів. 

 

Соціальна 

педагогіка 

Кривенко-

Камінська 

О.Ю. 

Мандала як шлях до 

гармонії  та 

внутрішнього спокою 

16 ХХ міжвузівська науково-

практична конференція 

«Методичні проблеми 

викладання математики у 

вищих навчальних закладах». 

Львів 2017р. 

 

 

Викладання 

математики в 

коледжі 

Долинюк 

М.М. 

 

 

 

Застосування 

прикладних задач при 

вивченні математики в 

коледжі. 

17 Районний науково-практичний 

семінар «Сучасні педагогічні 

технології в навчально-

виховному процесі школяра» 

(для заступників директорів з 

навчальної роботи 

Бродівського району. 2016) 

 

З проблем 

педагогіки 

Багай Б.М. Розвиток творчої 

особистості. 

18 Районний науково-практичний 

семінар «Сучасні педагогічні 

технології в навчально-

виховному процесі школяра» 

(для заступників директорів з 

З проблем 

педагогіки 

Перхач Л.П. Технологія критичного 

мислення. 
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навчальної роботи 

Бродівського району. 2016) 

19 Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку». 

Переяслав-Хмельницький, 

2016 

 

З методики 

викладання 

фізичного 

виховання 

Кульчицький 

В.М. 

Значення військово-

фізичної підготовки 

серед кіммерійських 

племен. 

 

 

 

 

 

20 XVI Міжнародні педагогічно-

мистецькі читання пам’яті 

професора О.П.Рудницької. 

2016. Київ. 

 

Філософсько-

аксеологічні 

засади 

педагогічної дії 

Багай Б.М. Формування готовності 

майбутнього вчителя до 

інноваційної 

педагогічної діяльності: 

аксіологічні засади. 

21 XVI Міжнародні педагогічно-

мистецькі читання пам’яті 

професора О.П.Рудницької. 

2016. Київ. 

 

Філософсько-

аксеологічні 

засади 

педагогічної дії 

Адамів Г.С. 

 

 

 

Взаємозв’язок педагогіки 

і мистецтва у 

становленні педагога. 

22 Обласний семінар з 

авіамоделювання за участі 

вчителів області.  

2016. 

Авіамоделювання  Дутчак Я.П. 

(Карпало Н., 

Мартинюк В. 

Т-41). 

Сучасні підходи до 

організації гуртка з 

авіамоделювання. 

23 Актуальні проблеми 

технологічної та професійної 

освіти: погляд молодих 

дослідників». Умань, 2016 

 

Інноваційні 

технології у 

технологічній 

освіті 

Метко А.Б. 

(Джала М.,  

Т-31). 

Інтерактивні технології 

кооперативного 

навчання фахівців 

технологічної освіти. 

24 Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

«Підготовка студентів до 

роботи в літніх оздоровчих 

таборах. Сучасні підходи». 

Умань, 2016. 

 

Актуальні 

проблеми 

соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Адамів Г.С. Особливості виховної 

системи літнього 

оздоровчого табору. 

25 ІХ науково-пошукова 

конференція студентів ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації. Львів, 2016 

 

З проблем екології Дутчак І.Є. 

(Дутчак Ю. 

П-41). 

Екологія паперу. 

26 Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

«Підготовка студентів до 

роботи в літніх оздоровчих 

таборах. Сучасні підходи». 

Умань, 2016. 

 

Актуальні 

проблеми 

соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Багай Б.М. Національно-патріотичне 

виховання  в умовах 

дитячих оздоровчих 

закладів засобами 

інтерактивних 

технологій. 

27 XІV Міжнародні педагогічно-

мистецькі читання пам’яті 

професора О.П.Рудницької 

Педагогіка мистецтва і 

мистецтво педагогічної дії». 

Філософсько-

аксеологічні 

засади 

педагогічної дії 

Адамів Ю.О. Мистецтво педагогічної 

дії у становленні 

педагога 
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2016. Київ. 

 

 

 

 

 

28 Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

«Підготовка студентів до 

роботи в літніх оздоровчих 

таборах. Сучасні підходи». 

Умань, 2016. 

 

Інноваційні форми 

роботи з дітьми в 

літньому 

оздоровчому 

таборі 

Адамів Ю.О. Національно-патріотичне 

виховання  в умовах 

дитячих оздоровчих 

закладів засобами 

інтерактивних 

технологій. 

29 ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні питання сучасної 

педагогіки: творчість, 

майстерність, професіоналізм». 

2017. Кременчуг. 

 

Актуальні  

проблеми сучасної 

лінгвістики 

Сокур Р.Б. Формування культури 

професійного мовлення 

майбутніх вчителів 

30 Всеукраїнський творчий 

конкурс на краще есе (ІІ місце) 

Викладання 

англійської мови в 

коледжі 

Ліпкевич О.Б.  «Я пишаюся   з того, що 

я є вчитель іноземної 

мови» 

31 Міжвузівський науково-

практичний семінар 

«Інноваційні технології у 

практичному навчанні». 

06.12.2016. 

 

Педагогічна 

практика в 

педколеджах 

Воляник Н.В., 

Чижевська 

О.Ю.,  

Адамів Г.С. 

Використання 

інноваційних технологій 

під час педагогічної 

практики 

 

32 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інноваційний розвиток науки 

нового тисячоліття». Ужгород, 

2017 р.  

Фізичне 

виховання та 

спорт 

Кульчицький 

В.М. 

Вплив соціуму та 

навколишнього 

середовища на розвиток 

здорової фізично 

розвинутої людини або 

висококваліфікованого 

спортсмена.  

 

 

3.4. Переможці  міжнародних,  всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів: 
 

Прізвище, ім”я 
Курс 

Рівень олімпіади 

(конкурсу) Результати 

Яремчук Марія 
4 

Творчий конкурс письмових робіт 

студентів ВНЗ «НАТО у новітній історії: 

український контекст» 

ІІІ 

 

Дубенська Тілія 

Сеньків Галина 

Пиріг Юлія 

2 

1 

1 

 

 

Обласна олімпіада з математики 

ІІ 

             ІІ 

ІІІ 

 

Бігус Світлана 4 
 

Обласна олімпіада з історії України. ІІ 

Бруяка Іванна 2 Обласна олімпіада з правознавства ІІ 

Грицишин Остап 1 Обласна олімпіада з зарубіжної 

літератури 

ІІ 
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Костів Надія 

Джала Микола 
4 

4 

Всеукраїнська студентська олімпіада із 

сп. «Технологічна освіта» 

ІІІ 

ІІ 

Танцювальний колектив 

«Ми з Галичини» 
 Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

народної та сучасної хореографії 

«Весняний первоцвіт» 

ІІІ 

Павелко Мирослава 3 Другий (обласний) етап ХVІ 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Т. Шевченка 

І 

Павелко Мирослава 3 Третій (фінальний) етап ХVІ 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Т. Шевченка 

І 

Войчишин Наталія 

Дубенська Тетяна 
4 

2 

Другий (обласний) етап ХVІ 

Міжнародного конкурсу з української 

мови імені П. Яцика. 

ІІ 

ІІІ 

 

3.5. Іменні  стипендіати: 

Прізвище, ім’я Курс Стипендія 

Джала Микола Степанович 4 Обласна премія ім. В.Чорновола 

 

 

3.6. Підсумки  конкурсу “Кращий керівник академічної групи 2016-2017 

навчального року”: 
Прізвище, ім’я по батькові З яким курсом 

працював 

Найбільш характерні форми та методи  

роботи. 

Лагола Ірина Михайлівна 2 Тренінги, ділові ігри, круглі столи, захист 

проектів 

 

 

IV. Заступник директора з навчально-виробничої роботи 
4.1.Результати  практичної підготовки студентів станом на 01.07.2017р.: 

 

Показники Денна Заочна(вечірнє) 
Екстернат 

Кількість дипломних проектів 

- виготовлених на замовлення підприємств 

- рекомендація ДК до впровадження у 

       виробництво 

- впроваджених у виробництво 

Отримали робочі професії (осіб) 

- 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

4.2. Працевлаштовано випускників денної форми  навчання  станом  на 

01.07.2017р.  
2015/2016н.р. 2016/2017н.р. 

Всього Праце - % праце- Всього Вже  Передбача-
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випускників влаштовано влаштування випускників працевлашт. ється 

працевлашт. 

(осіб) 

169 35 62 161 44 80 

                 

 

 

 

   Директор                                                                                            О.В.Квак 

 

 

Виконавець:   О. Я. Думінська  

Тел./факс (03266) 2-65-16. 
 


