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Вступ 

Освіта є одним із базових прав людини, закріпленим у 26 статті Декларації прав 

людини, Конституції України та Законів України «Про освіту». Якість та 

доступність освіти мають прямий вплив на доходи, зайнятість, розвиток, здоров′я та 

соціалізацію людей.  

Про те, що ХХІ століття внесе вагомі зміни у наше життя говорилося і писалося 

на різноманітних світових і національних платформах і ресурсах багато разів. Однак 

COVID-19 яскраво продемонстрував, що всі застереження були марними, і вчитися 

жити і працювати по-новому людству довелося в режимі карантину. 

Вже понад року світ живе в умовах пандемії та карантинних обмежень, що 

безперечно впливає на практично усі сфери життєдіяльності людини. Карантин, 

який ще на початку весни 2020 року здавався тимчасовим заходом, став 

довготривалим і набув ознаки «нової реальності». Освіта – це одна із сфер, що 

страждає найбільше від таких нових умов буття.  

Несподівана пандемія внесла свої корективи і в діяльність освітньої галузі. 

Освітянам довелося в авральному режимі налаштовувати навчальний процес з очної 

форми у дистанційну. Чого вдалося досягти? 

Усі заклади освіти, змушені були швидко реагувати на виклики пандемії та 

перевести освітній процес у дистанційний режим. Викладачі коледжу буквально за 

один день адаптували свої дисципліни до дистанційного формату. Більшість з них 

не мали досвіду використання онлайн інструментів, навичок дистанційного 

спілкування із студентами. Практики дистанційного навчання, що склалися як у 

різних ЗВО, так і в межах одного закладу, є дуже відмінними й строкатими. 

Викладачі використовують різні програми і платформи, проводять заняття з 

демонстрацією презентаційних матеріалів або без неї, з використанням 

інтерактивних методів або без них, адаптують свої курси до дистанційного формату 

або просто використовують відеоконференції замість традиційних аудиторій.  

 Організація освітнього процесу під час карантинних заходів 

На Урядовому порталі оприлюднено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677, що встановлюють 



 

нові карантинні обмеження для запобігання поширенню короновірусної хвороби 

COVID-19. Відповідні зміни набирають чинності з 20 вересня 2021 року.  

У разі введення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів 

освіти здобувачами освіти було дозволено за умови наявності не менше як у 

80%працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката. 

Сертифікат може підтверджувати: 

- вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозно вакцини (жовті 

сертифікати); 

- вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної 

вакцини (зелені сертифікати); 

- негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової 

реакції; 

- одужання особи від зазначеної хвороби. 

У разі введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів 

освіти здобувачами освіти було дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти 

матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи 

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. Сертифікат може 

підтверджувати: 

- вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної 

вакцини (зелені сертифікати); 

- негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової 

реакції; 

- одужання особи від зазначеної хвороби. 

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від 

COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози 

становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-

сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної 

ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від 

COVID-19 становитиме 180 днів. 



 

Епідемічні заходи у коледжі 

Адміністрацією коледжу розроблено чіткі рекомендації про те, як діяти 

учасникам освітнього процесу в кожному з 4-х рівнів. У випадку запровадження 

одного з них було забезпечено неухильне дотримання встановлених правил. 

Рішення щодо особливостей організації освітнього процесу в закладі в умовах   

4-х рівнів приймала педагогічна рада.  

Під час першого тижня навчання були проведені заняття, на яких зосередилася 

увага на знаннях щодо профілактики вірусних захворювань.  

На завідувачів відділеннями, керівників груп  була покладена персональна 

відповідальність за правдивість інформації  про стан здоров′я студентів.  

У коледжі створено всі можливі безпечні умови для роботи викладачам, 

працівникам. 

Структура навчального закладу 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» є освітянською візиткою карткою 

міста. Має досить цікаву і багатогранну історію, власні традиції, що передаються із 

покоління в покоління. 

Видано книгу «Історія і сьогодення  Самбірського педагогічного коледжу імені 

Івана Филипчака». 

Сьогодні педагогічний коледж – це багатопрофільний навчальний, науково-

педагогічний, культурно-освітній центр Самбірщини, у якому навчаються 

талановиті студенти і працюють професіонали-викладачі. Студенти навчаються з 

різних областей України. Це говорить те, що ми випускаємо конкурентно спосібних, 

висококваліфікованих спеціалістів. 

Особа, яка здобула ступінь фахової передвищої освіти, може продовжити 

навчання на наступних рівнях вищої освіти, у тому числі за скороченою програмою 

підготовки. Порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої 

освіти визначаються спеціальним законом. 

 

 



 

У структурі навчального закладу діють чотири відділення: 

- початкова освіта; 

- дошкільна освіта; 

- образотворче мистецтво; 

- фізична культура. 

№  

з/п 

Шифр 

галузі 

Найменування галузі / 

напрям підготовки 

Код напряму / 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Назва 

спеціальності 

1 01 Освіта/педагогіка 012 Дошкільна освіта 

2 01 Освіта/педагогіка 013 Початкова освіта 

3 01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта 

(фізична культура) 

4 01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта 

(образотворче 

мистецтво) 

 

За період діяльності навчальний заклад випустив понад 10 тисяч 

висококваліфікованих вчителів різного профілю. 

Сьогодні багато вихованців коледжу займають високі посади в сфері науки і 

освіти. Це - академіки, професори, доктори наук, доценти, кандидати наук, 

начальники управління освітою, директори шкіл і просто чудові вчителі. 

Випускники коледжу працевлаштовуються. Значна частина четвертокурсників 

навчається за індивідуальним планом, у звя′зку із працевлаштуванням за 

спеціальністю.  

Про кількісну характеристику замовлення на підготовку фахівців в обсязі 

плану прийому: 
 

Показники Денне Заочне (вечірнє) Екстернат 

Всього  

     в т.ч. держзамовлення 

     фізичні та юридичні особи 

240 

185 

55 

- 

- 

- 

-  

- 

- 



 

Вступна кампанія 

У 2020 році до коледжу було подано 225 (145/80/ заяв абітурієнтів,  

        у  2021 році -  22 (135/87) заяви абітурієнтів. 

Зараховані на бюджет: 

2020 рік – 150 (фаховий молодший бакалавр) 

2021 рік -  146 (фаховий молодший бакалавр) 

Зараховано на контракт: 

2020 рік – 7 (ФМБ) 

2021 рік -  2 (ФМБ) 

Всього зараховано осіб: 

2020 рік – 157 

2021 рік – 148 

Конкурс – 2021 рік  

Фаховий молодший бакалавр: 

ПО – 1,09 

ДО – 1,86 

ФВ – 1,0 

ОМ – 1,08 

Штатна чисельність 

Штатна чисельність педагогічних кадрів всього 84 

в т.ч. з них: 

- науковців     

 

4 

- вищої категорії   62 

- І категорії   15 

- ІІ категорії 4 

- старших викладачів   18 

- викладачів-методистів   38 

- пенсіонерів 26 

Кількість сумісників   6 



 

           в т.ч. науковців   - 

Захистило кандидатські дисертації   - 

Захистило докторські дисертації   - 

Кількість аспірантів та пошукачів   - 

Звільнено викладачів всього 3 

          в т.ч. у зв’язку з виходом на пенсію   2 

Зараховано викладачів   1 

Кількість викладачів, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації   

- психолого-педагогічний цикл 

- цифрові технології в організації 

дистанційного та змішаного навчання 

 

55 

14 

 

41 

 

 Навчальна робота 

 Про результати впровадження нових технологій навчання, що 

характеризують лекційно-семінарську, лабораторно-практичну форму 

навчання і самостійну роботу студентів  під керівництвом викладача 

Формування професійних компетентностей студентів нашого закладу 

здійснюється через інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик. 

Готуючи студентів до роботи в Новій українській школі педагогічний колектив 

формує професійні компетентності студентів. З цією метою активно впроваджуються 

сучасні педагогічні  технології в освітній процес коледжу: особистісно орієнтовані, 

розвивальні, проєктні, інформаційно-комунікаційні, дослідницькі, технології 

проблемного навчання, розвитку критичного мислення, технології формування 

творчої особистості, саморозвитку; музейні технології,  технології партнерської 

взаємодії. 

  Цифровізація навчання дозволяє збільшити віртуальну мобільність студентів. 

Проте потрібно пам’ятати, що наші студенти можуть навчитися використовувати 

цифрові технології самостійно, але це не означатиме, що вони можуть вчитися без 

педагога. 



 

Студенти опановують методику розвитку творчих здібностей дітей Людмили 

Шульги на заняттях малювання, методику формування дослідницьких умінь 

О.Савенкова, технологію фізичного виховання дітей М. Єфименка «Театр фізичного 

розвитку та оздоровлення дітей», методику роботи з блоками Дьєнеша, паличками 

Кюізенера, роботу з мнемодоріжками та мнемотаблицями; ознайомлюються з 

теорією розв’язання винахідницьких завдань, LEGO-технологією та іншими. 

Студенти вчаться добирати найбільш доцільні інноваційні методи, методики 

навчання дітей різних вікових груп. Завдяки цьому відбувається розвиток 

критичного мислення, педагогічної творчості студентів, потреба у пошуку власних 

методів й прийомів ефективного навчання й виховання.  

Формуванню професійного мислення сприяють проблемні лекції, лекції-

дискусії, відеолекції, що дають змогу активізувати пізнавальну діяльність студентів, 

підсилити доказовість певних тез викладу. 

Застосування методів рефлексивного самоаналізу  сприяють усвідомленню 

студентами  цілей своєї діяльності, якості спільної роботи з викладачем, формуванню 

ціннісного ставлення до професії. Студенти набувають досвід самостійного 

опрацювання навчального матеріалу, вчаться ефективно застосовувати сучасні 

навчальні технології відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових 

класів. 

На заняттях з психолого-педагогічних дисциплін особливої уваги надається 

формуванню у студентів навичок роботи в команді під час організації роботи в 

творчих групах.  

У цьому році викладачі і студенти набули більшого досвіду дистанційного 

навчання. Тому викладачі особливої уваги надали проблемі самоорганізації 

студентами навчальної роботи. Студентам пропонувалися творчі завдання, 

наприклад, розроблення та презентація дослідницьких проектів, їх захист під час 

спільної дистанційної роботи з групою студентів, ознайомлення із змістом вебінарів, 

онлайн-курсів, організація дискусії; складання студентами питань для 

взаємоперевірки. 



 

Викладачі педагогіки та психології практикують проведення проблемних 

семінарів, у підготовці до яких студенти готують авторські міні-проєкти, 

мультимедійні презентації, аналізують матеріали з інтернет-джерел, періодичних 

видань, а також досвід  власної педагогічної практики. 

За результатами переддипломної педагогічної практики  студентів відділення 

дошкільної освіти була проведена науково-практична он-лайн конференція. 

           Щороку під керівництвом викладачів студенти готують курсові проєкти, в 

яких вони успішно презентують результати власних досліджень. Студенти 

досліджували  особливості впровадження педагогіки партнерства у Новій українській 

школі, засоби активізація творчо-пошукової діяльності молодших школярів засобами 

мультимедіа на уроках у НУШ,  особливості організації дослідницької діяльності 

учнів початкових класів в Новій українській школі, специфіку оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкових класів в Новій українській школі, розвиток 

емоційного інтелекту у молодших школярів, особливості використання технологій 

дистанційного навчання на уроках математики, використання Googlе-сервісів для 

створення навчального контенту з математики молодших школярів.  

Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін ефективно використовують 

такі методи: створи рекламу, цитатний ключик, метод незакінчених речень, 

кольорових запитань, лінгвістичні ігри, мультимедійний супровід до лекцій. 

Розвитку мовленнєвої компетентності студентів сприяють навчальні дискусії, 

які включають в себе мозковий штурм, ток-шоу, дерево рішень, дебати, кейс-метод, 

технології ситуативного моделювання, щоденники подвійних записів, методи 

передбачення, літературний бій, метод графічної систематизації знань (створення 

«хмари» слів), мінідиспути. 

Впровадження інноваційних методів значно покращує якість подачі 

навчального матеріалу й результативність його засвоєння студентами, збагачує 

зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення української мови та 

методики її викладання, української, зарубіжної та дитячої літератури створює 

умови для більш тісного партнерства між викладачем та студентами. 



 

Викладачами  циклової комісії фізико-математичних дисциплін було 

забезпечено якісний зворотній зв'язок зі студентами через засоби комунікації: 

електронну пошту, месенджер (Viber), сервер Google Classroom,   відеоконференції 

(ZOOM, Skype). Активно впроваджувалося використання тренувальних програм, 

віртуальних лабораторій. 

Поточний контроль рівня навчальних досягнень здійснювався за допомогою 

автоматизованих тестів. 

З метою формування професійної компетентності проведено майстер-клас 

"Актуальні проблеми сучасної математичної підготовки молодших школярів" 

студентами для студентів-однокурсників та студентів молодших курсів. 

Структурування заняття, підбір матеріалу, вибір форм та засобів навчання, 

інформаційно-технічний супровід заняття, використання ними нових технологій 

навчання, свідчить про володіння майбутніми вчителями початкових класів 

предметними та фаховими компетенціями. В результаті чого в студентів 

підвищується інтерес до занять, зростає пізнавальна діяльність, поліпшується 

ставлення студентів до навчання, змінюється самооцінка студентів та відношення до 

викладача. 

  Викладачі циклової комісії образотворчого мистецтва ефективно 

впроваджують хмарні технології в освітній процес, працюють над формуванням 

своєї цифрової грамотності. Викладач Мількович Г.І. успішно пройшла онлайн 

глобальне тестування на загальну цифрову грамотність  «Цифрові навички для 

вчителя» на Національній онлайн-платформі  https://osvita.diia.gov.ua/.  Сервіс 

Дія. Цифрова освіта” і одержала електронний сертифікат( високий рівень). 

Різні форми роботи дають  основу для розуміння єдності органічного світу – над 

цим працюють викладачі природничих дисциплін. На навчальних заняттях студенти 

презентують навчально-наукові  проєкти на  теми «Молекулярний рівень 

органічного світу», «Клітинний рівень живих організмів», «Генетика – наука  про 

закономірності спадковості та мінливості живих організмів», «Віруси – неклітинні 

форми життя». 



 

            Викладачі циклової комісії фізичного виховання  бачать майбутнє  за 

змішаним навчанням, яке дуже легко перемикати в різні режими: збільшувати чи 

зменшувати офлайн- або онлайн- компоненти, обирати різні організаційні моделі 

відповідно до можливостей і потреб. 

           Створені навчальні курси дисциплін з «Спортивних ігор з методикою 

викладання», «Туризму», «Легкої атлетики з методикою викладання»  

використовуючи платформу MOODLE. На цій платформі впроваджується система 

тестування рівня набутих знань. 

           На заняттях з навчальних дисциплін: «Фізична реабілітація», «Методика 

фізичного виховання в спеціальних медичних групах» використовуються фітнес-

браслети, трекери рухової активності, пульсотахометри, крокоміри. 

Протягом навчального року у коледжі виконується підтримка працездатності 

парку комп’ютерної та офісної техніки, ремонт, інсталювання та настроювання 

системного та офісного програмного забезпечення, забезпечення функціонування 

комп’ютерних класів викладачами комп’ютерних дисциплін.  



 

Про кращий досвід роботи викладачів 

Тема Анотація досвіду Контактний 

телефон 

Форма 

узагальнення 

Спеціальність, 

дисципліна 

Автор,  

назва ВНЗ 

Теорія і 

практика 

проблемного 

навчання 

історії 

Викладач формує власний погляд на 

проблеми викладання історичних 

дисциплін, формує в студентів стійкий 

пізнавальний інтерес до суспільних 

дисциплін шляхом актуалізації 

матеріалу, мотиваційної діяльності, 

практичного застосування набутих 

історичних знань у конкретних 

життєвих ситуаціях; розвиває культуру 

розумової діяльності студентів у 

процесі проблемного, дослідницького 

та евристичного вивчення історії. 

Оптимально поєднує вибір 

репродуктивних і проблемно-

пошукових, словесних і практичних, 

інтерактивних методів навчання, 

традиційні та сучасні інноваційні 

технології, де студент – співавтор, 

партнер, який свідомо здобуває знання, 

розвиває здібності, набуває досвіду, 

бере участь у діалозі з викладачем.  

       Викладач планує заняття із 

використанням міжпредметних 

зв’язків. 

0677655065 Довідник–

пам'ятка з 

методики 

навчання 

предмета «Я у 

світі» в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи : 

методичний 

посібник / 

О.Кріль,  

Л. Охріменко. – 

Дрогобич: 

Швидкодрук, 

2019. – 120 с.   

Методичний кейс: 

громадянська та 

історична освітня 

галузь («Я 

досліджую світ») : 

методичний 

спеціальність 

013 

Початкова 

освіта 

Всесвітня 

історія 

Методика 

навчання 

громадянської 

та історичної 

освітньої 

галузі 

 

спеціальність 

014.11 Середня 

освіта 

(фізична 

культура)  

Всесвітня 

історія 

Кріль 

Олександра 

Ярославівна, 

 

КЗЛОР 

«Самбірський 

фаховий 

педагогічний 

коледж імені 

Івана 

Филипчака» 



 

       На заняттях методики навчання 

громадянської та історичної освітньої 

галузі навчає студентів організації та 

проведенню уроків «Я досліджую світ» 

відповідно до вимог Нової української  

школи. 

посібник / 

О.Кріль,  

Л. Охріменко. – 

Дрогобич: 

Швидкодрук, 

2021. –114с.  

Методична 

розробка 

«Міждисциплінар

ні зв'язки на 

заняттях історії»  

Активізація 

розумової 

діяльності 

студентів на 

заняттях 

української 

мови 

     Досвід роботи викладача стосується 

активізації розумової діяльності 

студентів на заняттях української 

мови. 

     Значна увага приділяється методу 

проєктів як засобу підвищення 

розумового та творчого потенціалу 

студентів педагогічного коледжу. 

     Широко практикує розвиток 

критичного мислення через 

застосування ефективних 

інноваційних технологій.  

      Викладач  робить акцент на 

важливості впровадження проблемних 

0679493920 Збірник 

словникових 

диктантів з 

орфографії (за 

новою редакцією 

українського 

правопису) / 

[уклад. Л. Рондяк, 

І. Кісилевич]; - 

Самбір, 2020. – 94 

с.  

Методичні 

доповіді: 

«Застосування 

креативних 

Фізична 

культура,  

дошкільна 

освіта. 

Українська 

мова 

Кісилевич 

Ірина 

Михайлівна, 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

КЗЛОР 

«Самбірський 

фаховий 

педагогічний 

коледж імені 

Івана 

Филипчака» 



 

та ігрових методів та прийомів 

навчання.  

 

методів  навчання 

як один із шляхів 

підвищення 

ефективності 

заняття» 

(2017р.); 

«STEM-освіта: 

ресурси та 

перспективи 

розвитку в 2020-

2021 навчальному 

році» (2020р.). 

Методична 

розробка 

практичного 

заняття-мандрівки 

«Багатозначність 

фразеологізмів. 

Добір синонімів до 

фразеологізмів» 

(2020р.). 

Публікація: 

«Іменем Івана 

Филипчака ( До 

150-річчя від дня 

народження)» / 



 

Фахова передвища 

освіта. - №1,2. – 

2021. 



 

Заходи щодо впровадження науки у навчально-виховний процес 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

 

Дисципліна 

 

Мета роботи 

 

Актуальність 

проблеми 

 

Результативність 

Білинська Н.Я. Практична 

психологія 

 

Створення соціально 

- психологічних умов  

індивідуального 

розвитку студентів. 

Систематичне 

відстеження 

психолого-

педагогічного та 

соціального статусу 

студентів та динаміки 

їх розвитку впродовж 

всього освітнього 

процесу. 

Попередження 

виникнення проблем 

особистісного 

розвитку і виховання 

студентства. Надання 

допомоги у 

розв’язанні проблем 

навчання, виховання 

та соціалізації. 

Формування 

мотиваційної 

сфери 

особистості 

 

Конференція 
«Психічне 

здоров’я 

особистості у 

кризовому 
суспільстві» 

23.10.2020р. 

Львів, Тема 
виступу 

«Психологічна 

допомога 

студентській 
молоді в умовах 

кризового буття 

засобами арт-

терапії» 

 

 

 

Захистили кандидатські та докторські  дисертації  у 2020-2021 н. р. 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Наукова ступінь 

- - - 

 

 

 

 



 

Загальний показник наукової діяльності 

Кількість виданих наукових 

праць у 2020– 2021 н.р.  

Кількість підготовлених до друку 

наукових праць 

30 5 

 

Видані наукові праці у 2020-2021 н. р. 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали автора 

   Назва наукової  праці Назва видання, рік 

видання 

1. Вантух В.П.  

Кругляк О.Я. 

Формування фахових 

компетентностей майбутніх 

вчителів початкових класів у 

Самбірському фаховому 

педагогічному коледжі імені 

Івана Филипчака   

Збірник матеріалів ІХ 

Всеукраїнської наук.- 

практ. Інтернет-

конференції Вектор 

пошуку в сучасному 

освітньому просторі, 23 

грудня 2020 р., м. 

Луцьк, 2020. – С. 48-50 

2. Войтків Л.В. 

Возняк В.С. 

Кілька зауважень про 

інтеріоризацію  

 

Філософські пошуки, 

вип. 2 (12) / 2020. До 

250-річчя з дня 

народження Г.В.Ф. 

Гегеля. – Львів: «Новий 

Світ-2000», 2020.  

– 172 с.- С.158-160 

3. Войтків Л.В. 

 

Місце серця у влаштуванні 

людської суб’єктивності.   

Матеріали ХХХ-х 

Міжнародних 

людинознавчих 

філософських читань 

Гуманізм. Людина. 

Камо грядеши? : / Ред. 

колегія:       В.С. Возняк 

(головний редактор), 

В.В. Лімонченко, М.С. 

Галущак. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені 



 

Івана Франка, 2020. –  

196 с.-  С. 170-172 

4. Войтків Л.В. 

 

На скільки зло є злим: 

«Непомітне зло» Гоголя і 

сучасність 

VIRTUS  scientific 

journal. February, issue 

51, 2021. - С.10-15 

5. Кріль О.Я. Громадянські та соціальні  

компетентності майбутніх 

вчителів початкових    класів 

(методика навчання курсу «Я 

досліджую світ») 

Збірник матеріалів ІХ 

Всеукраїнської наук.- 

практ. Інтернет-

конференції Вектор 

пошуку в сучасному 

освітньому просторі, 23 

грудня 2020 р.,  

м. Луцьк, 2020.  

- С. 125-128 

6. Радик Ю.М. Застосування сучасних 

інноваційних технологій у 

викладанні правознавства 

Матеріали  міжнародної  

педагогічної  онлайн-

конференції  

Вишнянського  

коледжу Львівського 

НАУ «Педагогічні 

інновації в освітньому 

процесі в умовах  

пандемії». Збірник 

статей. – Випуск 1. 

Вишня: ВКЛНАУ, 25 

лютого 2021. 

 – С. 105-107 

7. Возняк В. С., 

Войтків Л. В. 

Інновації в освіті: діалектика 

якісних змін   

Людинознавчі студії : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Філософія» / ред. кол. 

Ю. Шабанова 

(головний редактор) та 

ін. Дрогобич : 

Видавничий дім 



 

«Гельветика», 2020. 

Випуск 41. 

зареєстровано у 

міжнародних 

наукометричних базах: 

Google Scholar, Research 

Bib, ICI World of 

Journals, Index 

Copernicus International 

(ICV 2017 = 56.65; ICV 

2018 = 73.92). 340 c. – 

С. 39-54 (0,85) (стаття у 

фаховому виданні 

групи Б, Index 

Copernicus 

International). 

8. Ванів М.І.  

Гарасимчук 

Н.В. 

Робочий зошит для 

самостійної роботи студентів 

з курсі «Сучасна українська 

мова з практикумом» 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020. – 

72 с. 

9. Кісилевич І.М. 

Рондяк Л.С. 

Збірник словникових 

диктантів 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020. –  

96 с. 

10. Вантух В.П. 

Кісилевич І.М. 

 

Іменем Івана Филипчака...          

(до 150-річчя від дня 

народження) 

 Фахова передвища 

освіта //№1,2. 2021. -

106-107с. 

11. Білинська Н.Я. 

 

Психологічна допомога 

студентській молоді в 

умовах кризового буття 

засобами арт-терапії. 

Психічне здоров’я 

особистості  у 

кризовому суспільстві / 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції ,  



 

23 жовтня, 2020. Львів. 

С.25-28. 

12. 

Білинська Н.Я. Інтерпретація творчості 

як психолого-педагогічна 

проблема 

Молодий учений. 2020. 

№ 8 (84), С.13-17 

серпень. 

13. 

 

Білинська Н.Я Духовне виховання дітей 

засобами пісенного 

фольклору 

Вектор пошуку в 

сучасному освітньому 

просторі / Збірник 

матеріалів VІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 23 грудня 

2020.–Луцьк, 2020. – 

С.21-24. 

14. 

Білинська Н.Я Профілактика та методи 

подолання віртуальної 

агресії  

(Збірник матеріалів для 

практичних психологів) 

КЗЛОР «Самбірський 
фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020.  

–95 с. 

15. 

  Мацковська Т. М. Професіограма викладача 

вищої школи: педагогічний 

аспект 

Вектор пошуку в 

сучасному освітньому 

просторі / Збірник 
матеріалів VІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 
конференції, 23 грудня 

2020.–Луцьк, 2020.  

– С. 153-156. 

16. 

Мацковська Т.  

Коханець М.  

Формування пізнавальної 

активності молодшого 

школяра в новій українській 

школі 

Вектор пошуку в 

сучасному освітньому 

просторі / Збірник 

матеріалів VІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 23 грудня 

2020.–Луцьк, 2020. 

 – С. 156-158. 



 

17. 

Мацковська Т. М. Формування педагогічного 

такту у майбутніх педагогів 

під час навчання в коледжі. 

Методична доповідь  

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020.  

–22 с. 

18. 

Оксененко С.М. Основи сценічного та 

екранного мистецтва з 

методикою навчання Курс 

лекцій для студентів 

спеціальності «Початкова 

освіта» 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020. –

37с. 

19. 

Рондяк Л. 

Гнип Г.І. 

Мацковська Т.М. 

  Професіограма викладача 

вищої школи: педагогічний 

аспект 

 

 

Вектор пошуку в 

сучасному освітньому 

просторі / Збірник 

матеріалів VІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 23 грудня 

2020.–Луцьк, 2020. – С. 

153-156. 
20. 

  Рондяк Л. Підготовка майбутніх 

педагогів до партнерської 

взаємодії з батьками 

молодших школярів 

 

 

Вектор пошуку в 

сучасному освітньому 

просторі / Збірник 

матеріалів VІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 23 грудня 

2020.–Луцьк, 2020. – 

С.217-221. 21. 

Антонова Н.Й. 

Звоздяк Л.М. 

 

Цікаві завдання з 

природознавства 

Методичний посібник 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020. 

102с. 

22. Бережницька Г.О. 

Компетентні завдання з 

навчальної дисципліни 

«Біологія»  

Методичний посібник 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені І. 

Филипчака», 2020.  

118 с. 

23. Бережницька Г.О. 

Довідник-пам’ятка для 
виконання лабораторних 

та практичних робіт з 

біології 
Навчально-методичний 

посібник 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020 



 

24. Білинська І.Я. 
Позааудиторна робота з хімії 

Методичний посібник 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020 

25. Білинська І.Я. 

Інтерактивні методи 

навчання в системі 

формування пізнавальних 

компетентностей  студентів 

на заняттях хімії  

Методичний посібник 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2021 

26. 
Дзюба М.І. 

Нестер М.М. 

Методичні рекомендації 

до проведення 

лабораторних та 
практичних робіт з 

біології 

КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний 

коледж імені 

І.Филипчака», 2020 

27. 

 О.Кругляк Загальні основи теорії і 

методики фізичного 

виховання молодших 

школярів : навчально–

методичний посібник–

практикум для студентів 

фахових педагогічних 

коледжів   

Навчально–методичний 

посібник–практикум 

для студентів фахових 

педагогічних коледжів 

– Т. : ТАЙП, 2020. – 

168 с.  

28. 

О.Кругляк Фізична культура. Поурочне 

(календарно–тематичне) 

планування уроків. 1–4 класи 

Т. : Підручники і 

посібники, 2020. – 96 с. 

29. 

О.Кругляк,           

С.Заріцький,                     

Т. Кругляк 

Витоки футболу на 

Самбірщині: шлях від 

Австро-Угорщини … 

Матеріали четвертого 

регіонального наук.–

метод. семінару, 18 – 19 

грудня 2020 р. – Т : 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

2018. – С.89 – 93. 

30. 

О.Кругляк,  

студенти 

А.Мільчановська, 

А.Андрусяк  

 

Руханкове дозвілля міських і 

сільських дітей Львівщини  

 

 

Волинська весна: перші 

паростки науки : 

Збірник матеріалів V 

Всеукраїнської 

студентської науково-

практичної онлайн-

конференції, 3 березня 



 

2021 р., м. Луцьк, 2021. 

– С.217 – 218.  

 

  Динаміка змін контингенту студентів 

Показники Денне Заочне 

(вечірнє) 

Екстернат 

Всього студентів навчалося 675 * * 

Всього студентів вибуло 6 * * 

           в т. ч. за академзаборгованість - * * 

           за грубі порушення - * * 

           інші причини 6 * * 

Студентів, поновлених на навчання - * * 

Студентів, переведених з інших ВНЗ - * * 

 

Результати випуску 2020-2021 н. р. 

Показники Денне Заочне (вечірнє) Екстернат 

Випускників всього  163 * * 

                       в т.ч. бакалаврів - * * 

                       молодших спеціалістів 163 * * 

Випускників, що отримали диплом 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 направлення 

 

* 

 

* 

 

* 



 

Випускників, яким надана можливість 

самостійного працевлаштування 

 

* 

 

* 

 

* 

Випускників, призваних до військової 

служби 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 Організація виховної роботи в коледжі 

Як відомо, розбудова української держави ставить на порядок денний  

надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього 

громадянина і патріота рідної землі. 

Мета, що стоїть перед навчальним закладом:  

- формування  національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти. 

Побудова  всього нового демократичного суспільства, яке орієнтується на 

високі національні і  загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, виховного 

характеру. 

З огляду на викладене, актуальним є наукове розроблення і практичне 

забезпечення по суті нової  системи національно-патріотичного виховання. 

Ефективність формування творчої особистості, розвитку новітніх  

технологій, проведення виховних заходів забезпечується: 

- використання педагогіки народознавства; 

- засвоєння студентами знань про Вітчизну, народ, його культуру, спосіб 

життя; 

-організація творчої патріотичної діяльності студентів у позаурочний час; 

-формування патріотизму і національної свідомості, поваги та любові  до 

України, вшанування її історії та належне оволодіння державною мовою. 

Значний виховний потенціал мають такі дисципліни, як історія України, 

українська мова, культурологія, дисципліни професійної підготовки.  

З метою вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні проведено флеш-моб 

«Ангели демократії». 



 

Актуалізація ідеї соборності та суверенності держави - головних передумов 

розвитку незалежності України – представлено  на заході «Україна – соборна 

держава». 

Літературно-музична композиція «Від проголошення незалежності до нової 

України» ознайомила студентів з основними історичними подіями становлення 

державності України. 

Проведено низку заходів національно-патріотичного спрямування: 

- екскурсія «Фронтові шляхи»; 

- вечір-реквієм «Пам’яті героям», присвячений воїнам АТО, В. Юричку,   

Д. Демковському; 

- драма смутку і нації «Над плином пам’яті та болю», присвячена воїнам 

АТО, майдану; 

- виховний захід «Ми зродились із крові народу»( до УПА);  

- виховний захід «Сила нескорених» (Крути); 

- вечір пам’яті «Голодомор 1932-33 р.р.»; 

-флеш-моб «Спортивні досягнення студентів», присвячені Захисникам 

Вітчизни; 

- флеш-моб «Прапор, герб України»; 

- літературно-музична композиція «Кобзарем його ми звемо»; 

- літературно-музична композиція «Моя Україно єдина, моя ти мова 

солов’їна, моя ти пісня легкокрила»; 

- творчий конкурс «НАТО у новітній історії: український контекст»; 

- інтегрований виховний захід «Прийди до серця, Україно, благослови 

добром мене»; 

- волонтерська робота педагогічно-студентського колективів «Все для 

воїнів АТО»; 

- зустріч з випускниками, учасниками АТО, з воїнами АТО в в/ч м. Самбора. 

У коледжі діє студентське самоврядування, яке приділяє особливу увагу 

формуванню соціально спрямованої молоді шляхом активізації діяльності  

студентського самоврядування. 



 

Найвищим органом студентського самоврядування у коледжі є загальні 

збори студентів, на яких затверджено Положення про студентське 

самоврядування. Діяльність органів студентського самоврядування направлене 

на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне 

навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської 

молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Голова 

Ради студентського самоврядування коледжу та члени Ради забезпечують захист 

прав та інтересів студентів, сприяють організації роботи гуртків і секцій, клубів 

та об’єднань за інтересами, контролюють дотримання учасниками навчально – 

виховного процесу прав та обов’язків, Статуту коледжу, проводять огляди-

конкурси на кращу навчальну групу коледжу, сприяють поселенню студентів у 

гуртожиток. Організували екскурсії: на Говерлу (присвячену захисникам 

Вітчизни), Київ, Одеса, Львів, Буковель, Монастирі Львівщини, Тернопільщини, 

Закарпаття.  

 Студенти добровільно надають допомогу воїнам ООС, сиротам. Ці процеси 

формують  позитивні, моральні риси, милосердя. Позитивне ставлення студентів 

до волонтерської діяльності сприяло отримання бойового прапора з зони ООС. 

При  студентській раді створені комісії за такими напрямами роботи: 

навчальна, культурно-просвітницька, захисту прав студентів, спортивно-

оздоровча, соціально-побутова. Засідання ради студентського самоврядування 

проводиться один раз на місяць. На розгляд зборів виносять найважливіші 

питання життєдіяльності студентів. Члени організації мають права та обов’язки, 

якими наділені студенти вищих навчальних закладів України із законодавством 

та відповідно до Статуту ВНЗ. 

Рада студентського самоврядування коледжу є дієвим засобом виховання  

соціальної спрямованості студентів коледжу, підготовки їх до участі в управлінні 

суспільством. 

Рада студентського самоврядування коледжу бере активну участь у 

студентському житті навчального закладу. 

 



 

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 

Міжвузівська  студентська 

науково-пошукова  

онлайн-конференція, 

присвячена 130-й річниці з 

Дня народження Євгена 

Коновальця  

 Стрийський фаховий 

коледж ЛНАУ, м.Стрий, 24 

лютого 2021 р. 

Постать 

Євгена 

Коновальця в 

контексті 

української 

історії ХХ-

ХХІ сторіч 

Славич Л.В. 

Бень 

Людмила 

(ПО-21) 

 

 

Ванівська 

Катерина 

(ПО-21) 

Молоді роки Євгена 

Коновальця 

 

 

 

 

Євген Коновалець та 

утворення УВО 

ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Етнос. Культура. Нація  15 

– 16 жовтня 2020 р. 

Етнос. 

Культура. 

Нація.   

Войтків Л.В. Кордоцентризм як 

світоглядно-

методологічний 

принцип розуміння 

української культури  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція  

23 грудня 2020 р., м. 

Луцьк, 2020. 

Вектор 

пошуку в 

сучасному 

освітньому 

просторі 

Вантух В.П. 

Кругляк 

О.Я. 

Формування фахових 

компетентностей 

майбутніх вчителів 

початкових класів у 

Самбірському 

фаховому 

педагогічному 

коледжі імені Івана 

Филипчака   

Міжнародна педагогічна 

онлайн-конференція  

«Педагогічні інновації в 

освітньому процесі в  

умовах пандемії»  

Інноваційні 

підходи до 

формування 

та розвитку 

професійної  

компетентнос

ті 

Радик Ю.М. 

   

  

 

Застосування 

сучасних 

інноваційних 

технологій у 

викладанні 

правознавства 



 

присвячена 165-річчю 

Львівського НАУ, 

Вишнянський  

коледж Львівського НАУ, 

с.Вишня, 

25 лютого 2021 р. 

педагогічних 

працівників  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція  

23 грудня 2020 р., м. 

Луцьк, 2020. 

Вектор 

пошуку в 

сучасному 

освітньому 

просторі 

Кріль О.Я. Громадянські та 

соціальні  

компетентності 

майбутніх вчителів 

початкових    класів ( 

методика навчання 

курсу «Я досліджую 

світ») 

ХХХ-ті Міжнародні 

людинознавчі філософські 

читання Гуманізм. 

Людина. Камо грядеши? : / 

Ред. колегія: В.С. Возняк 

(головний редактор), В.В. 

Лімонченко, М.С. 

Галущак.  – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020 

Філософські 

людинознавчі 

студії 

Войтків Л.В. Місце серця  у  

влаштуванні 

людської  

суб’єктивності   

Всеукраїнський конкурс 

«Педагогічний оскар-

2021», 

М.Київ 

 

Інновації у 

створенні й 

упровадженні 

сучасних 

методик, 

форм, 

прийомів 

викладання 

навчально-

методичного 

забезпечення, 

національного 

й 

Войтків Л.В. Роль «філософії 

серця» у формуванні 

духовності 

особистості 



 

професійного 

виховання 

студентської 

молоді в 

умовах 

викликів 

сьогодення 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Наукова філологічна 

організація «Логос»    

м. Львів, жовтень 2020 

Мова, 

література і 

культура 

Ванів 

М.І. 

Актуальні 

питання взаємодії 

мови, літератури 

й культури 

Обласна науково-пошукова 

конференція  

м.Львів, 4.03.2021 

Світ навколо 

нас  

Нестер 

М.М.,  

Дзюба М.І. 

Уніят 

Л.(ПО-31) 

 Медико-біологічні 

аспекти йододефіциту 

VІ Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференції, ТНПУ  

ім. В. Гнатюка, 

м.Тернопіль, 

12-13 листопада 2020 р.  

 

 

 

Сучасні 

інформаційні 

технології та 

інноваційні 

методики 

навчання: 

досвід, 

тенденції, 

перспективи 

 

 

Р.Фляк, 

О.Кругляк  

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-

комунікативні 

технології в 

освітньому процесі 

під час дистанційної 

форми навчання у 

Самбірському 

фаховому 

педагогічному 

коледжі імені Івана 

Филипчака: досвід і 

сьогодення 

V Всеукраїнської 

студентської науково-

практичної онлайн-

конференції, 3 березня 

2021 р., м. Луцьк 

Волинська 

весна: перші 

паростки 

науки  

 

О.Кругляк  

Т.Кругляк 

 

Руханкове дозвілля 

міських і сільських 

дітей Львівщини 

Всеукраїнський конкурс 

«Педагогічний оскар -

Інновації у 

створенні й 

упровадженні 

О.Кругляк 

 

Загальні основи теорії 

і методики фізичного 

виховання молодших 



 

2021» серед закладів ФПО 

України 

 

 

 

 

 

 

 

сучасних 

методик, 

форм, 

прийомів 

викладання 

навчально-

методичного 

забезпечення, 

національного 

й 

професійного 

виховання 

студентської 

молоді в 

умовах 

викликів 

сьогодення 

 

 

 

 

 

 

 

 

школярів : навч.–

метод. посібник–

практикум для 

студентів фахових 

педагогічних 

коледжів   

Курси підвищення 

кваліфікації Науково-

методичного центру вищої 

і ФПО Міністерства освіти 

і науки України 

(30-31.03 та 8-9.04.2021 р.)  

 

КПК 

завідувачів 

відділень 

Науково-

методичного 

центру вищої і 

ФПО 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

О.Кругляк 

 

 

 

 

 

 

 

Формування та 

реалізація освітньо-

професійних програм 

і навчальних планів у 

закладах ФПО 

 

Засідання експертної 

комісії Стандарту ФПО 

України спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» 

освітньо-професійного 

ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр» 

Затвердження 

Стандартів 

ФПО 

спеціальності 

017 освітньо-

професійного 

ступеня 

«Фаховий 

молодший 

бакалавр» 

О.Кругляк Підготовка 

експертного висновку 

для Стандарту ФПО 

України 

спеціальності 017 

«Фізична культура і 

спорт» освітньо-

професійного ступеня 

«Фаховий молодший 

бакалавр» 

Всеукраїнська практична 

конференція, "ІППО" 

Цифрові 

технології в 

освітньому 

Мількович 

Г.І 

Тренінг 



 

30 травня 2021 

 

процесі 

закладів 

освіти 

 

 

 

«Створення тестів в 

Moodle. Формування 

структури урока» 

Сертифікат учасника  

 

Тренінг 

«Створення 

захоплюючого уроку. 

Сервіси Google» 

Сертифікат учасника 

Всеукраїнська практична 

онлайн конференція 

4.09.2020 р. 

Інтерактивні 

інструменти 

практиків 

НУШ. Обмін 

досвідом 

Мількович 

Г.І 

Тренінг 

Диплом учасника 

 

Вебінар від проекту 

«Всеосвіта» 07.10.2020 р.  

 

Терапія 

кольором: 

авторські 

розробкидля 

педагогів та 

здобувачів 

освіти  

Мількович 

Г.І 

Тренінг 

Сертифікат учасника 

Всеукраїнський конкурс 

декоративно-ужиткового 

та образотворчого 

мистецтва  

м.Луцьк, жовтень 2020 р.   

 Живопис 

«Я і 

Мистецтво»  

 

Мількович 

Г.І 

Творча робота 

«Сезони»  

(1 місце) 

 

Всеукраїнський 

дистанційний конкурс 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва  

Листопад, 2020 р 

 «Битва 

жанрів ART» 

 

Мількович 

Г.І 

Лауреат ІІ ступеня 

у номінації 

«Образотворче 

мистецтво» творча 

робота «Сезони» 

Всеукраїнський конкурс 

громадської організації 

«Спілка творчих людей» 
(образотворче та 

«Весняні 

фантазії»  

 

Гапак М.М.,  

Мількович 

Г.І 

 

Член журі 



 

декоративно-ужиткове 

мистецтво)  

 м. Стрий,Травень 2021р. 

Міністерство цифрової  

трансформації  

Національна онлайн-
платформа з цифрової 

грамотності https://osvita.di

ia.gov.ua/.  Сервіс 

Дія. Цифрова освіта” 
13 червня 2021 р. 

Онлайн 
глобальне 

тестування на 

загальну цифр

ову 
грамотність  

«Цифрові 

навички для 
вчителя» 

Мількович 
Г.І 

 

Електронний 
сертифікат (високий 

рівень)  

Сервіс Дія. Цифрова 

освіта” 

 

Міжнародні зв’язки 

Викладач англійської мови Зубрицька О.З. 08.12.2020 р.  успішно склала 

іспит від компанії Microsoft для викладачів із технологічної грамотності 

(Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design), а також 14-

18.12.2020 р. завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації на курсі 

ТОП-30 ігор ZOOM–педагога за напрямком ІКТ (6 годин). Окрім цього, вона 

отримала сертифікат від Корпусу Миру США в Україні (м. Київ) «Принципи 

ефективного онлайн навчання». 

        Викладач іноземних мов (англійська, німецька) Дзяма Р.Є. взяла участь в 

семінарі «Політична тематика на уроках німецької мови в онлайн форматі та в 

умовах змішаного навчання», організованому Львівським національним 

університетом імені Івана Франка та фондом «Ганс Зайдель Штіфтунг» (Берлін, 

Німеччина). 

 

Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, 

конкурсів 

Прізвище та 

ім’я 

   

Курс 

Рівень олімпіади 

(конкурсу) 

Результ

ат 

Ляхович Ю.М. ІІ Обласний етап XI 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка 

2 місце 

 

Левицька М.А. 

ІІ Обласний етап XI Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка 

 2 місце 

 

Ляхович Ю.М. ІІ Фінальний етап 2 місце 



 

XI Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка 

Уніят Л.О. 

 

 

ІІІ Студентська обласна науково-

пошукова конференція «Світ 

навколо нас» 

2 місце 

 

Кипаца Мар’яна 

 

І Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта зима 2020-2021» 

(правознавство) 

І місце 

 

Стахнів 

Христина 

 

І Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта зима 2020-2021» 

(правознавство) 

І місце 

 

Когут Мар’яна  

 

І Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта зима 2020-2021»   

(правознавство) 

ІІ  місце  

 

Бідник Наталія 

 

І Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта зима 2020-2021»   

(правознавство) 

ІІІ місце 

 

Іменні стипендіати 

Прізвище та ім’я Курс Стипендія 

Ногавиця Христина 

 

ІІ Премія імені В.Чорновола 

 

Підсумки конкурсу «Кращий керівник академічної групи  

2020-2021  навчального року»: 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

З яким 

курсом 

працювала 

Найбільш характерні форми та методи 

роботи 

Богданова  

Олена 

Ігорівна 

ІV Реалізація студента як особистості і 

професіонала в дорослому житті 



 

 Науково-методична робота 

У 2020-2021 навчальному році освітній процес у коледжі проводився 80  

викладачами. Серед них – 4 кандидати наук, 61 – викладач вищої категорії, 38 – 

«викладів-методистів», 18 – «старших викладачів». 

Методична робота в коледжі включає роботу методичної ради, роботу 

циклових комісій, написання та розробку робочих програм, методичних 

рекомендацій викладачів, взаємовідвідування викладачами, роботу школи 

педагогічної майстерності. 

Відповідно до текстів роботи та затвердження Положень регулярно 

проводились педагогічні ради, методичні ради, наради голів циклових комісій, 

засідання циклових комісій. 

Позитивну динаміку організації навчального процесу складає чітко 

спланований та облікований поточний тематичний контроль. Результати 

різнопланового контролю фіксувались у відповідних протоколах, 

узагальнювались в наказах, обговорювались на нарадах різного спрямування та 

рівня. 

Педагогічні  працівники коледжу тісно співпрацюють з науковими 

працівниками Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 

Львівським навчально-науковим центром професійної освіти, Тернопільським 

державним університетом щодо вирішення актуальних питань інтенсифікації 

світоглядно-методичної та професійної підготовки майбутніх учителів, 

вихователів. Навчальний заклад тісно співпрацює з Корпусом Миру США в 

Україні. 

Організаційно-управлінська та консультативно-методична діяльність 

персоналом здійснюється на принципах науковості й компетентності, на основі 

глибокого знання педагогіки, психологічної теорії і практики управління.  

Велика увага приділяється роботі з обдарованими студентами, залученню їх 

до дослідницької, творчої роботи, заняттях у секціях. Студенти коледжу 

неодноразово були переможцями обласних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів. 

Значна увага приділяється вдосконаленню навчально-методичного 

забезпечення, що включає пакети для проведення віртуальних лабораторних 



 

робіт, інструктивно-методичні матеріали до проведення практичних, 

лабораторних робіт, плани семінарських занять та методичні вказівки та 

завдання для студентів. 

Обсяг лекційного курсу з кожної навчальної дисципліни відповідає 

навчальним планам. Лекційний матеріал обговорюється на засіданнях циклових 

комісій і затверджується згідно протоколу циклових комісій. 

В період карантину освітній процес здійснювався очно – у режимі реального 

часу, у дистанційній формі та за допомогою форм змішаного навчання.  

В умовах застосування дистанційної форми навчання в умовах посиленого 

карантину викладачі організували комунікацію зі студентами за розкладом 

занять із застосуванням сервісів  Google та Zoom.  

У зв′язку з потребою забезпечення належного якісного освітнього процесу 

та його ефективності в умовах карантинних обмежень та застосування змішаного 

очно-дистанційного навчання організаційно-методична робота викладачів була 

орієнована на зростання, набуття та опанування викладачами навиків 

професійними компетентностями в межах педагогічної діяльності у період їх 

віддаленої роботи зі студентами, визначення нових форм та методів 

індивідуальної роботи і самоосвіти зі вказаними результатами, яких здобувачі 

освіти мають досягти, опанування новітніми електронними та інформаційними 

сервісами, зв′язку  через соціальні мережі. 

Викладачі коледжу продовжують працювати над вдосконаленням 

навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу, створенням сучасних 

засобів навчання, інформаційних ресурсів, методичних комплексів навчальних 

дисциплін, методичних вказівок до виконання курсових робіт, практичних робіт, 

беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, друкуються у 

фахових виданнях, збірниках наукових праць та узагальнені у методичних 

посібниках, рекомендаціях. 

Навчально-виробнича робота 

На сучасному етапі розвитку суспільства освіта висуває високі вимоги до 

педагога. Це зумовлено новими суспільними потребами у світі на початку ХХІ 

ст. У зв'язку з європейською орієнтацією України загалом та виходом на 



 

європейський ринок праці саме рiвень конкурентоспроможності випускників 

вітчизняних вищих навчальних закладiв потребує більш вимогливого ставлення 

до них, а це, у свою чергу, вимагає глибокого аналiзу тенденцій у європейській 

та світовій освiтi. Основними напрямами оновлення освіти є якість підготовки 

фахівців, зміцнення довіри між суб'єктами освіти, відповідність до 

європейського ринку праці, мобільність, підвищення професіоналізму 

працівників освіти. Тому особлива увага приділяється професіоналізму фахівця 

з освіти: його професійним знанням, умінням, педагогiчнiй культурi, 

особистісному та професійному розвитку й саморозвитку. 

Важливою складовою фахової підготовки студентів коледжу є виробниче 

навчання. Сьогодні воно ґрунтується на запровадженні елементів дуальної 

форми здобуття освіти, посиленні ролі роботодавців у професійному становленні 

майбутніх педагогів, оптимальному поєднанні теоретичного навчання студентів 

з практичним досвідом роботи в освітніх установах різних типів. Саме тому  

КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» 

активно співпрацює з базовими закладами загальної середньої та дошкільної  

освіти Львівської області. Угоди, укладені з керівниками цих установ, 

дозволяють забезпечити проходження практики студентів у кращих педагогів, 

оптимально використовувати в підготовці майбутніх фахівців навчально-

методичні, інформаційні ресурси базових закладів. 

Пробна педагогічна практика спрямована на апробацію професійних 

компетентностей студентів: моделювання навчальних уроків і занять в умовах 

закладів загальної середньої та дошкільної освіти, застосування сучасного 

методичного інструментарію в роботі з дітьми дошкільного віку та учнями 1-9 

класів, організація освітнього процесу на інтегровано-предметній основі, аналіз 

результативності використання форм освітньої діяльності. 

У процесі проходження практики «Перші дні дитини в школі» студенти 4-

го курсу відділення початкової освіти ознайомлюються із особливостями 

адаптації шестирічних учнів до шкільного життя. Практиканти спостерігають за 

специфікою роботи учителів початкових класів за програмами НУШ, за 



 

проведенням ранкових зустрічей, облаштуванням осередків освітнього 

простору, за роботою з батьками. 

Під час завершального етапу професійної підготовки - переддипломної 

педагогічної практики,  студентам коледжу надається можливість виявити 

педагогічну самостійність і творчу винахідливість, підтвердити практичні 

можливісті присвоєння кваліфікації учителя певного предмета. Студенти 

оволодівають системою навчально-виховної діяльності учителя початкових 

класів, образотворчого мистецтва, фізичної культури, вихователя ЗДО. Цей вид 

практики передбачає комплексний моніторинг рівня сформованості фахових 

компетентностей у студентів-випускників, дозволяє окреслити перспективи їх 

працевлаштування. 

Для ефективної підготовки студентів до різних видів практики головами 

циклових комісій, викладачами коледжу розроблено нормативну, планувальну 

та звітно-облікову документацію з виробничого навчання, створено відповідну 

навчально-методичну базу. 

 Особливістю практичної підготовки студентів коледжу за останні два 

навчальні  роки було те, що значна частина пробних уроків та виховних занять 

відбувалась з використанням елементів дистанційного навчання. 

Враховуючи це, внесено відповідні зміни в окремі робочі навчальні 

програми, адаптовано зміст практики до можливостей навчання в онлайн-

режимі, оновлено критеріі оцінювання. Особливу увагу  приділено навчально-

методичному супроводу практичної підготовки – відкоректовано комплекси 

дидактичних матеріалів на допомогу студентам-практикантам, систематизовано 

відеозаписи показових уроків , занять та заходів, оцифровано авторські 

методичні розробки. Доступ практикантів до текстових документів, аудіо-, фото-

, відеофайлів здійснюється шляхом використання хмарних технологій. 

Віртуальні сховища використовуються для зберігання та файлового обміну 

інформацією між методистами практики, студентами, зокрема: планування, 

зміст, оцінювання результатів практики. Консультації та обговорення 

проведених уроків теж здійснювались в онлайн-режимі. 



 

 Студенти 3-4 курсів користуються  щоденниками спостережень, 

щоденниками для конспектів пробних уроків і занять, табелями для 

переддипломної педагогічної практики з друкованою основою, які успішно 

пройшли апробацію. Кабінети фахових методик оснащені каталогізованими 

дидактичними матеріалами для проведення навчальних занять, руханок та 

виховних заходів, як в початковій школі, так і в дошкільних закладах освіти; 

різними видами театрів та комплексом дидактичних ігор для дітей; системою 

відеоуроків з використанням інтерактивної дошки; упорядкованими 

електронними засобами навчального призначення, аудіо- та відеозаписами для 

уроків. 

Створено кабінет з навчально-виробничої практики, у якому зібрано та 

систематизовано наочні посібники з предметів, папки з конспектами уроків та 

сценарiями  виховних заходів, тематичнi папки, зразки документації різних видів 

практики, папки, у яких є методичні рекомендації  для керiвників практик та 

студентів, пам'ятки, схеми тощо. Систематизовано виготовлену студентами 

наочність та придбану фабричну. У кабінеті є методичні рекомендації 

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Головного 

управління освіти й науки Львівської облдержадміністрації та відділів освіти 

Самбірської райдержадміністрації  та м. Самбора. 

Оформлено динамічні виставкові стенди з творчими доробками вчителів 

району та викладачів коледжу, якими користуються студенти під час підготовки 

до пробних уроків і занять. Є виставка передового педагогічного досвіду 

вчителів міста, району, області. 

Створено мультимедійні презентації до уроків різних навчальних 

предметів: української мови, математики, ЯДС, англійської мови, 

природознавства, музики, образотворчого мистецтва, дизайну та технологій 

тощо. 

В останні  роки значно поповнилась матеріальна база цього кабінету: 

придбано фабричний роздатковий та наочний матеріал, доповнено виставкові 

стенди методичними доробками викладачів коледжу, кращих вчителів шкіл, 

вихователів ЗДО. Укладено каталоги таблиць за предметами, бібліографічні 



 

покажчики статей періодичної фахової літератури. Придбано ноутбук, проєктор, 

які систематично використовуються студентами на уроках і  заняттях. Створено 

відеотеку матеріалів вчителів НУШ, електронну базу. 

Навчально-матеріальна та електронна база , бібліотечний фонд сприяють 

якiснiй підготовці студентів до проведення уроків і занять. 

У коледжі постійно, як очно, так і в онлайн-режимі проводяться науково-

методичні заходи, спрямовані на адаптацію змісту практичної  підготовки 

студентів до роботи в умовах Нової української школи, творчі звіти-презентації 

з різних видів практики, інструктивні наради та конференції, на які 

запрошуються педагогічні працівники базових закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти, випускники коледжу , наукові працівники Львівського ОІППО 

, Львівського НУ ім. Івана Франка, Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка.  

На сайті коледжу в рубриці «Практика», у ФБ систематично подається 

оновлена текстова інформація про результати практичної підготовки студентів, 

а також відповідні фото- і відеоматеріали. 

У рамках співпраці нашого педагогічного коледжу, мiського управління 

освіти та відділу освіти Самбірської райдержадміністрації викладачі коледжу 

беруть участь у засіданнях методичних об'єднань, зустрічах з педагогами. 

Отже, сучасна професійно-педагогічна підготовка майбутнього фахівця 

базується на розвитку високого професіоналізму спеціаліста, який ознайомлений 

із сучасними вимогами до навчально-виховного процесу, підготовлений до 

організації  навчальної діяльності та спрямований на професійний розвиток і 

саморозвиток. Такій підготовці успішно сприяє рівень організації та навчально-

матеріальна база коледжу. 

Виробниче навчання студентів коледжу здійснюється з урахуванням 

сучасних освітніх реформ, сприяє конкурентоспроможності, затребуваності 

молодих спеціалістів ринку освітніх послуг. 

 

 

 



 

Працевлаштовано випускників денної форми навчання станом на 

01.07.2021 р. 

2019-2020 н. р. 2020-2021 н. р. 

Всього 

випуск- 

ників 

Праце- 

влашто- 

вано 

% 

праце- 

влаштування 

 

Всього 

випуск- 

ників 

Праце- 

влашто- 

вано 

% 

праце- 

влаштування 

 

173 173 100 163 158 97 

 

Робота соціально-психологічної служби 

Основною метою роботи соціально-психологічної служби є створення 

сприятливих умов для особистісного розвитку студента (інтелектуального, 

духовно-морального,  соціального, фізичного), надати комплексну соціально-

психолого-педагогічну допомогу у саморозвитку та самореалізації  , а також 

захист прав дитини у її життєвому просторі. 

В КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» створено банк даних студентів пільгових категорій : 

- студенти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- студенти напівсироти; 

- студенти з інвалідністю; 

- студенти з багатодітних сімей; 

- студенти з малозабезпечених сімей; 

- студенти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- студенти, що прибули на навчання з Донецької та Луганської областей, АР 

Крим; 

- студенти,  батьки яких перебували в зоні АТО,ООС 

- студенти, які мають академічну стипендію; 

- студенти, які мають соціальну стипендію; 

- студенти-матері. 

Для кожної категорії є необхідний перелік документів, що підтверджує 

пільговий статус. 



 

Станом на сьогоднішній день у коледж навчається 8 сиріт та дітей, які 

позбавлені батьківського піклування знаходяться на повному державному 

утриманні, 7 з них має опікунів. На дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування створена база даних, оформлена належна документація 

згідно з чинним законодавством. 

Усі студенти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

отримують стипендію у встановленому законом розмірі, проводяться видатки на 

їх харчування, придбання підручників, одягу та вчасно надається матеріальна 

допомога. Проводиться роз’яснювальна робота щодо забезпечення соціальним 

житлом після закінчення ними закладу освіти та про необхідність ставати на 

чергу для отримання житла із залученням до вирішення даних питань 

організацій, установ різних рівнів. 

Також навчається 25 студентів із інвалідністю, вони отримують соціальну 

стипендію. Щорічно здійснюється моніторинг студентів, які проживають в 

багатодітних сім’ях, таких налічується 107. Відповідно до змін в законодавстві 

про соціальний захист багатодітних родин, проводимо індивідуальні 

консультації з студентами зазначеної категорії, щодо оформлення документів та 

отримання певних пільг. У коледжі навчається 16 студенти, батьки яких є 

учасниками бойових дій. Студенти цієї пільгової категорії отримують соціальну 

стипендію. 

Із внутрішньо переміщених осіб (Луганська обл.) у коледжі навчається 2 

студентів, які отримують соціальну стипендію відповідно чинного 

законодавства.  

Також навчається 2 студенти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Їм 

надається матеріальна допомога за потребою. 

У коледжі навчається 2 студентів-матерів, їм постійно надається психолого-

педагогічна підтримка та при потребі надається матеріальна допомога. 

Постійно ведеться моніторинг та виявлення студентів, які опинилися в 

кризовій ситуації, або студентів із неблагонадійних сімей, які не є студентами 

пільгових категорій.  У грудні студентам надавалася матеріальна допомога та 

премія за участь у громадському житті коледжу. 



 

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових 

категорій необхідно налагодити співпрацю на всіх ланках освітнього процесу. 

Саме педагогічна компетентність і небайдужість кожного дає змогу вдало і 

правильно реагувати на ті правові та соціальні проблеми, які виникають у 

студентів будь якої категорії. 

Пропонуємо психологічній службі детально проаналізувати труднощі та 

проблеми, які були під час дистанційного навчання, пошуку шляхів їх 

вирішення, а також визначення напрямків подальшої роботи. 

Фінансово-господарська діяльність 

Протягом 2021 року було організовано та проведено процедуру закупівлі 

робіт на загальну суму 111 300,00 грн., а саме: ремонт внутрішніх систем 

опалення спортивного залу коледжу – липень-серпень 2021 року. Було здійснено 

переговорні процедури щодо закупівлі теплової та електричної енергії на 

загальну суму 1 104 950,00 грн. 

Кожного року розробляються заходи до підготовки до навчального року, 

проведення поточного ремонту, по організації роботи в осінньо-зимовий період, 

охороні праці та протипожежної безпеки, економії енергоносіїв. Зокрема, 

складається план поточного ремонту приміщень, споруд, до якого залучаються і 

працівники. В канікулярний час проводяться ремонти навчальних аудиторій, 

кабінетів адміністрації. Також проводиться ремонт та обслуговування 

опалювальної та водопровідної систем, поліпшені ремонти туалетних кімнат. 

Санітарний стан території, приміщень, аудиторій, залів коледжу 

задовільний. Він підтримується техпрацівниками та студентами. 

Тепловий та освітлювальний режим в навчальних кабінетах і залах 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам. 

Велика увага дирекцією приділяється економії електроенергії, збереження 

тепла, раціонального використання води та палива. Зокрема, проводиться заміна 

старих люмінесцентних ламп на енергозберігаючі світлодіодні лампи. Проведена 

повірка лічильників тепла, замінено старі лічильники на воду новими. 

В спортивному залі було доставлено 20 секцій батарей опалення, для 

підвищення рівня тепла в ньому. 



 

В навчальних аудиторіях та кабінетах адміністрації було проведено поточні 

ремонти, освіжено стіни, помальовані підлоги. В коридорах коледжу також було 

освіжена побілка стін. Помальовані сходові клітки та перила до сходів.  

Для безпеки студентів, працівників та для кращого збереження майна 

коледжу в 2021 році було встановлено 5 відеокамер зовнішнього спостереження. 

Планується в наступному році встановити ще три камери. 

Для запобігання пожежі в коледжі функціонує протипожежна сигналізація 

яка підключена до пожежного пульта, куди передається інформація відразу, як 

спрацьовує сигнал «ПОЖЕЖА». Також для запобігання пожежі було проведено 

протипожежну обробку дерев’яних конструкцій горища коледжу.  

 

Витрачання бюджетних коштів наводиться у таблиці 

 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Касові 

видатки 

(обласний 

бюджет) 

 

Касові 

видатки 

(кошти 

освітньої 

субвенції) 

 

Касові 

видатки 

(спеціальний 

фонд) 

1. Заробітна плата  17 359 

668,41 

3 820 753,4

7 

146 106,60 

2. Нарахування на зарплату  3 744 283,98 
 

864 108,74 33 476,08 

3. Предмети,матеріали,обла

днання та інвентар  

330 599,52 - 25 176,58 

4. Медикаменти  22 399,56 - - 

5. Продукти харчування  168 842,60 - - 

6. Оплата послуг,крім 

комунальних  

424 765,08 - 18,00 

7. Видатки на відрядження 31 684,61 

 

- - 

8. Оплата теплопостачання  1 066 776,00 - 15 249,65 

9. Оплата водопостачання і 

водовідведення  

8 519,86 - 138,00 

10. Оплата електроенергії  101 020,27 - 1 500,00 

11 Оплата інших 

енергоносіїв 

21 524,35 - - 

12. Окремі заходи по реал. 

держ.(регіон) програм,не 
віднесені до заход. 

розвитку  

10 640,72 - - 



 

13. Стипендія  4 898 384,67 - - 

14. Інші виплати населенню  368 237,00 - - 

15. Інші поточні видатки  - - - 

 Всього: 28 557 346,6

3 

4 684 862,2

1 

221 664,91 

 

Найбільш характерні приклади із соціального забезпечення 

викладачів та студентів, зокрема тих, хто потребує захищеності. 
 

з 01.09.2020 – 30.06.2021р. Кількість  Сума, грн. 

 

Соціальна стипендія студентам,  

з них: 

сироти 

 

 

7 

 

 

150800 

внутрішньо переміщені особи - - 

особи, батьки яких є учасниками 

АТО 

12 61400 

малозабезпечені 29 258600 

інваліди 9 48100 

Матеріальна допомога студентам 1 980 

Преміювання студентів - - 

Листок непрацездатності 39 224352 

 

Первинна профспілкова організація студентів КЗЛОР “Самбірський 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака” виплатила за період вересень 2020 

- червень 2021р.р. матеріальну допомогу 20 студентам на суму 8000 грн. 

Первинна профспілкова організація працівників КЗЛОР “Самбірський 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака” виплатила матеріальну допомогу 

на суму 36000 грн. 

 

 

 

 



 

Фінансово-господарська діяльність станом на 01.07.2021 р. 
 

Показники в тис. грн. 

Загальний обсяг держбюджету фінансування 15021,5 

Кошти отримані за  

– навчання студентів 72,7 

– проживання в гуртожитку - 

– комерційну діяльність - 

– виробничу діяльність - 

– здачу в оренду приміщень та обладнання 
 

3,7 

 

 

Про кількісну характеристику замовлення на підготовку фахівців в 

обсязі плану прийому: 
 

Показники Денне Заочне (вечірнє) Екстернат 

Всього  

     в т.ч. держзамовлення 

     фізичні та юридичні особи 

240 

185 

55 

- 

- 

- 

-  

- 

- 

 

 

 

 

 


