






Додаток 1 до наказу №7 від 20.01.2021 
 

Склад Вченої ради  
Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 
 

1. Бойчук П. М. – голова Вченої ради, ректор Комунального закладу 
вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 

2. Борбич Н. В. – заступник голови Вченої ради, проректор з 
навчальної роботи, кандидат педагогічних наук; 

3. Ковальчук І. Л. – вчений секретар, начальник навчально-
методичного відділу, кандидат філософських наук, доцент; 

4. Фаст О. Л. – проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент; 

5. Іванова Н. В. – декан факультету дошкільної освіти та музичного 

мистецтва, доктор філософських наук, доцент; 
6. Денисенко Н. Г. – декан факультету початкової освіти та фізичної 

культури, кандидат педагогічних наук; 
7. Оксенчук Т. В. – заступник директора з виховної роботи Луцького 

педагогічного фахового коледжу, викладач кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти; 

8. Пуш О. А. – заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Луцького педагогічного фахового коледжу, кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри педагогіки та психології; 

9. Заверуха О. М. – головний бухгалтер; 
10. Цюриць Л. А. – завідувач бібліотеки; 
11. Курчаба О. Є. – голова профспілкового комітету працівників 

коледжу; 
12. Хомярчук А. П. – голова первинної профспілкової організації 

студентів; 
13. Циплюк А. М. – голова Ради молодих науковців, кандидат 

педагогічних наук; 
14. Смолюк А. І. – провідний юрисконсульт, кандидат педагогічних 

наук; 
15. Білоус П. В. – доктор філологічних наук, професор, викладач 

кафедри філології;  
16. Шкоба В. А. – завідувач відділення музичного мистецтва та 

фізичної культури, заслужений працівник освіти, викладач кафедри 
диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу; 

17. Комарук З. В. – викладач, народний артист України, викладач 

кафедри диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу; 
18. Мрочко В. М. – заслужений артист України, викладач кафедри 

диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу; 



19. Андрійчук Ю. М. – в. о. завідувача кафедри фізичної культури, 

кандидат з фізичної культури та спорту; 
20. Бляшевська А. В. – голова циклової комісії словесних дисциплін, 

кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри філології; 
21. Бубін А. О. – в. о. завідувача кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти, кандидат педагогічних наук; 
22. Жорняк Б. Є. – в. о. завідувача кафедри теорії, методики музичної 

освіти та інструментальної підготовки, кандидат педагогічних наук; 
23. Мартинюк М. І. – в. о. завідувача кафедри філології, кандидат 

філологічних наук, доцент; 
24. Марчук С. С. – в. о. завідувача кафедри педагогіки та психології, 

кандидат педагогічних наук; 
25. Раковець О. Ю. – в. о. завідувача кафедри природничо-

математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій; 
26. Регуліч І. В. – в. о. завідувача кафедри диригентсько-хорових 

дисциплін та постановки голосу, кандидат мистецтвознавства; 
27. Бортнюк Т. Ю. – кандидат економічних наук, викладач кафедри 

природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій; 
28. Антонюк Н. А. – голова циклової комісії психолого-педагогічних 

дисциплін, кандидат педагогічних наук; 
29. Горобець Т. В. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

теорії, методики музичної освіти та інструментальної підготовки; 
30. Замелюк М. І. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

теорії та методики дошкільної освіти;  
31. Зарицька А. А. – голова циклової комісії методики музичної освіти 

та вокально-хорової підготовки, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу; 
32. Подолюк С. М. – кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

філології; 
33. Шевчук О. П. – кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

педагогіки та психології; 
34. Степанюк І. В. – кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри 

теорії, методики музичної освіти та інструментальної підготовки;  
35. Стрельбіцька О. О. – кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри філології; 
36. Шуст Л. М. – кандидат філологічних наук, викладач циклової 

комісії словесних дисциплін; 
37. Зінченко А. М. – голова студентського самоврядування, студентка 

групи 31-шк; 
38. Бащук Н. Е. – студент групи 21-фіз;  
39. Гусак Р. В. – студентка групи 32-шк; 
40. Коваль С. В. – студентка групи 22-дошк. 
 
 

 



Додаток 2 до наказу №7 від 20.01.2021 
 

 Регламент Вченої ради КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про педагогічну раду КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про адміністративну раду КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про науково-методичну раду КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про навчальне відділення КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про Приймальну комісію КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про апеляційну комісію КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про бібліотеку КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про електронну бібліотеку КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про роботу психологічної служби КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про куратора академічної групи КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Статут студентського наукового товариства «Академія» КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про робочу програму навчальної дисципліни КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про бухгалтерію КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про навчально-методичний відділ КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про циклову комісію КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про переведення студентів КЗВО «ЛПК» ВОР з контрактної 

форми навчання на бюджетну 
 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та окр молодший 

спеціаліст 
 Положення про раду молодих науковців 
 Положення про дотримання академічної доброчесності науково 

педагогічними і педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти 
 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 
 Положення про проведення практики студентів КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про реалізацію концепції мовної освіти в Україні у КЗВО 

«ЛПК» ВОР  
 Положення про факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО 

«ЛПК» ВОР  
 Положення про факультет початкової освіти та фізичної культури  КЗВО 

«ЛПК» ВОР 
 Положення про процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду освітньо-професійних програм у КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про стейголдерів освітньо-професійних програм  КЗВО «ЛПК» 

ВОР 
 Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 

допомоги та заохочення студентів КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про студентський гуртожиток КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про поселення та проживання студентів у гуртожитку КЗВО 

«ЛПК» ВОР 
 Правила призначення і виплати стипендій студентам КЗВО «ЛПК» ВОР 

https://drive.google.com/open?id=1rEVTuGrvo0uFkOaE15AHymg3Rruo_Voc
https://drive.google.com/file/d/1OE2MtV96URTH2e7UQu0E59K2gUth-CvE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lHoQofBzirpfh_uToB00efIRLAPBYYkz
https://drive.google.com/open?id=1SyamfTkcWUXxYT_ES5xdEOqw2Vogg18g
https://drive.google.com/open?id=1bQ8SssNZZzT2mwjUktzu3rWDAOjRFNlQ
https://drive.google.com/file/d/1wi93sSvIQXDGo179L5IRte-UpZNS0YT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1z-ZiEJ3LeiNvAwj2XabhgBOdiw9NX7Yg
https://drive.google.com/open?id=1YHXBnLkqaO5397VP5-e2WU0B0PgCfqo-
https://drive.google.com/open?id=1BwZ-8lz5GRCcyNRFJCxvAoi-o7YfwZ7C
https://drive.google.com/open?id=1k4ElJOCOxiS6JYMSCFIZWt1VG42qI5FL
https://drive.google.com/open?id=12GizNXsi8C4Be31SBAOk5V4IgfvZcLou
https://drive.google.com/file/d/1VoPO-bepxj1yp13W5ld6a80EbE5fZauZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byQZtju6iEWh0-RI-oe7yQks2BZWY9g0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uIw1AtIcvXBT7Bs9hLavIddTpyUTUz7e
https://drive.google.com/open?id=1uIw1AtIcvXBT7Bs9hLavIddTpyUTUz7e
https://drive.google.com/open?id=1uIw1AtIcvXBT7Bs9hLavIddTpyUTUz7e
https://drive.google.com/file/d/16F744xrUh7YdAXX5YMOWtNfLF4zQhXjS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16F744xrUh7YdAXX5YMOWtNfLF4zQhXjS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IeKjt5Bjh4ea4BRTN_3HAk7rFYECr1xU
https://drive.google.com/open?id=1IeKjt5Bjh4ea4BRTN_3HAk7rFYECr1xU
https://drive.google.com/open?id=1IeKjt5Bjh4ea4BRTN_3HAk7rFYECr1xU
https://drive.google.com/open?id=1DnQpvCPEHcLhGuiyHx9D0ELQogLeDwxe
https://drive.google.com/open?id=1ncISn7HuC2SdCKVYbZfDUOLXSHFWa-F6
https://drive.google.com/open?id=1ncISn7HuC2SdCKVYbZfDUOLXSHFWa-F6
https://drive.google.com/open?id=1PY7YI_xpNoKLGLLsmWLTCcmkmMriz8_s
https://drive.google.com/open?id=1J7PN_2aB-Ot9uEwxWioJ44AaswrqWVrn
https://drive.google.com/open?id=1LIlsx3P6Hs6bKhpaN6dHKBgeuvP4S1uG
https://drive.google.com/open?id=1LIlsx3P6Hs6bKhpaN6dHKBgeuvP4S1uG
https://drive.google.com/file/d/1YiipSLOxxokKJpMNfdTm5uthIbCZNLoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YiipSLOxxokKJpMNfdTm5uthIbCZNLoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMDrms-azQAhBqnEe7wSXRMRgnIbJGwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMDrms-azQAhBqnEe7wSXRMRgnIbJGwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-F3IdvDpZQHKfS2C_d4_Sws1pNJ-QE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E15alTQSQdinrPyeBgF_Sz8Z_0xZ0LDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E15alTQSQdinrPyeBgF_Sz8Z_0xZ0LDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ElJijd5h6WLpqtZWIQPUMn5fnVYmpi5P/view?usp=sharing


 Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у КЗВО «ЛПК» 

ВОР  
 Положення про організацію освітнього процесу у  КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Порядок оцінювання знань студентів навчальних дисциплін 

загальноосвітнього циклу підготовки 
 Положення про критерії навчальних досягнень студентів КЗВО «ЛПК» ВОР 
у системі загальної середньої освіти 
 Положення про порядок оцінювання знань студентів в умовах кредитно-
трансферної системи організації освітнього процесу  у КЗВО «ЛПК» ВОР   
 Положення про індивідуальний навчальний план студента у КЗВО «ЛПК» 

ВОР  
 Положення про комплексні контрольні роботи (ККР) перевірки та 

оцінювання залишкових знань студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст та освітнього ступеня бакалавр 
 Положення про дистанційне навчання  в КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про визнання та перезарахування кредитів КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про навчання за індивідуальним графіком у КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти у КЗВО 

«ЛПК» ВОР 
 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

КЗВО «ЛПК» ВОР  
 Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту 

державного зразка у  КЗВО «ЛПК» ВОР 
 Положення про студентські квитки державного зразка 
 Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у КЗВО 

«ЛПК» ВОР в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу 
 Порядок використання технологій дистанційного навчання 
 Положення про виконання курсових робіт 
 Тимчасові рекомендації щодо змішаного навчання в умовах карантину 
 Порядок організації змішаного навчання 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/198VDk_tl0_QK9padQdGe8jdkbCoKk-Yx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1N9pAXe_qtaQphcUDmFodnFfokGSmVs5L
https://drive.google.com/open?id=1N9pAXe_qtaQphcUDmFodnFfokGSmVs5L
https://drive.google.com/open?id=1J4dM7A3dLY9bcYSpxxQa8eKzZkJh3V4R
https://drive.google.com/open?id=1J4dM7A3dLY9bcYSpxxQa8eKzZkJh3V4R
https://drive.google.com/file/d/1Dn9TXtbFoFqkRJAAS-jjmGQAcIqrLu8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dn9TXtbFoFqkRJAAS-jjmGQAcIqrLu8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_ahvQL6sXAG2zTRbGrdbcpajKAq79HE2
https://drive.google.com/open?id=1_ahvQL6sXAG2zTRbGrdbcpajKAq79HE2
https://drive.google.com/open?id=10XtWV03zkemXeke22zDwdtbvhcmi-gjJ
https://drive.google.com/open?id=10XtWV03zkemXeke22zDwdtbvhcmi-gjJ
https://drive.google.com/open?id=10XtWV03zkemXeke22zDwdtbvhcmi-gjJ
https://drive.google.com/open?id=1oG6drgoeRdl_fy43Tt5m7AbHWXS56qHe
https://drive.google.com/file/d/1wR8N_qJ2yg82I4hvziOhKLoBTMhgOdrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR8N_qJ2yg82I4hvziOhKLoBTMhgOdrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YkjYaDkJTxnors1Wr9qsgxBb2NZrrVsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YkjYaDkJTxnors1Wr9qsgxBb2NZrrVsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLJtClCVH0o36mQuiwkUyK7w8FrOa9UN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_u4vXcjh7E6tzJhgnpWAIE4OrsDx8Go/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_u4vXcjh7E6tzJhgnpWAIE4OrsDx8Go/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lVW2L0ZtovKauqyKMKTVMpq4HUew27Bj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ykExjV7q06KnzIHs67gBrjWcXOe4uZT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZvxyA0TP7Z37nkyOs3xIBDgCLY-ygSu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8vYeR4GePKdCe4N_kV-_BZTTrBNjD5l/view?usp=sharing

