
ЗАСІДАННЯ № 1 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 29.08.2018 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зміни у робочих навчальних плах відповідно до Концепції НУШ.  

2. Про робочі навчальні плани спеціальностей та напрямів підготовки на 

2018-2019 н.р.  

3. Про Положення про робочу програму. 

4. Про показники визначення рівня наукової та професійної активності 

педагогічного, науково-педагогічного (наукового) працівника. 

5. Про атестацію. 

6. Про план роботи кафедри. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про зміни у робочих навчальних плах відповідно до Концепції НУШ 

Заслухавши та обговоривши інформацію Борбич Н.В., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Розглянути і затвердити зміни у робочих навчальних планах. 

1.2. Внести корективи у робочі навчальні програми. 

завідувачі кафедр, голови ПЦК 

до 26.09.2018 

 

2. Про робочі навчальні плани спеціальностей та напрямів підготовки на 

2018-2019 н.р. 

Заслухавши й обговоривши інформацію інформацію Борбич Н.В., 

науково-методична рада 

УХВАЛИЛА: розглянути і затвердити робочі навчальні плани 

спеціальностей та напрямів підготовки на 2018-2019 н.р. 

 

3. Про Положення про робочу програму 

Заслухавши й обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА:  

3.1. Погодити Положення про робочу програму. 

3.2. Оновити робочі програми навчальних дисциплін відповідно до 

Положення про робочу програму. 

Ковальчук І.Л., завідувачі кафедр, голови ПЦК 

до 26.09.2018 

 

4. Про показники визначення рівня наукової та професійної 

активності педагогічного, науково-педагогічного (наукового) працівника 



Заслухавши й обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА: заповнити показники визначення рівня наукової та 

професійної активності педагогічного, науково-педагогічного (наукового) 

працівника за 2014-2018 рр. до 01.12.2018 кожному викладачеві коледжу. 

завідувачі кафедр, голови ПЦК 

до 15.09.2018 

 

5. Про атестацію 

Заслухавши й обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА: викладачам, які атестуються у навчальному році, подати 

заяви на атестацію. 

завідувачі кафедр, голови ПЦК 

до 10.09.2018 

 

6. Про план роботи кафедри 

Заслухавши й обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА:  

6.1. Підготувати план роботи кафедр/ПЦК на новий навчальний рік, 

узгодити його із планом роботи коледжу. 

6.2. Підготувати орієнтовну тематику курсових робіт. 

6.3. У план роботи кафедри/ПЦК включити заходи, присвячені 

вшануванню 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського. 

завідувачі кафедр, голови ПЦК 

до 10.09.2018 
 

 

 

  



ЗАСІДАННЯ № 2 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 26.09.2018 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про робочі програми навчальних дисциплін. 

2. Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про робочі програми навчальних дисциплін 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Розглянути і затвердити робочі програми навчальних дисциплін. 

1.2. Робочі програми, розроблені як окремий документ в електронній та 

паперовій формі, зберігати на кафедрах та ЦК. 

Ковальчук І.Л., завідувачі кафедр, голови ЦК 

до 30.09.2018 

1.3. Забезпечити доступ учасникам освітнього процесу до робочих 

програм вибіркових дисциплін на момент здійснення вибору дисциплін на 

наступний семестр (навчальний рік). 

гаранти ОПП, завідувачі кафедр, голови ЦК 

до 30.12.2018 

 

2. Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

Заслухавши й обговоривши інформацію інформацію Ковальчук І.Л., 

науково-методична рада 

УХВАЛИЛА:  

2.1. Розробити План заходів з реалізації правопросвітницького проекту 

«Я маю право!». 

2.2. Організовувати і брати участь у заходах, спрямованих на 

підвищення рівня знань щодо реалізації й захисту прав, гарантованих 

Конституцією і законами України у різних сферах життя. 

Ковальчук І.Л., Єрко Г.І., Фарина А.С. 

протягом навчального року 
 

 

 

  



ЗАСІДАННЯ № 3 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 28.11.2018 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки організації та проведення науково-методичної роботи в 

коледжі.  

2. Про участь молодих науковців у конференціях та конкурсах.  

3. Про підготовку й затвердження документації для проведення ККР.  

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про підсумки організації та проведення науково-методичної роботи в 

коледжі 

Заслухавши та обговоривши виступ Ковальчук І.Л., науково-методична 

рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Поінформувати усі структурні підрозділи закладу освіти про нові 

тенденції розвитку освітнього простору України. 

1.2. Демонструвати та заохочувати наукову активність студентів 

коледжу під час проведення наукових заходів – конференцій, семінарів, 

тренінгів, конкурсів. 

Ковальчук І.Л., завідувачі кафедр, голови ПЦК 

Постійно 

 

1. Про участь молодих науковців у конференціях та конкурсах.  

Заслухавши та обговоривши виступи Марчука С.С., Фарини А.С., 

Мартинюка М.І., Осип М.А., науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

2.1. Забезпечити представництво студентів на науково-методичній раді 

та Раді молодих науковців, формувати науковий підрозділ студентів у 

студраді. 

2.2. Оновити Положення про науково-дослідну роботу студентів 

Луцького педагогічного коледжу  

Ковальчук І.Л., Марчук С.С., Фарина А.С.  

до 01.02.2019 

2.3. Спрямувати заходи в рамках проведення «Днів науки-2019» на 

презентацію науково-практичних платформ кафедр та їх викладачів із 

залученням студентів  

завідувачі кафедр/ПЦК  

квітень-травень 2019 року 



2.4. З метою запобігання плагіату ознайомити студентів з Положенням 

про академічну доброчесність та антиплагіатними програмами і сервісами.  

завідувачі кафедр/ПЦК  

до 01 березня 2019 року 

2.5. Розробити методичні рекомендації для викладання STEM-предметів 

та створення STEM-центру на базі кабінету хімії і біології   

Кардашук Н.В., Осип М.А. 

01.01.2019  

2.6. Взяти участь у конкурсі «Педагогічний Оскар-2019» у різних 

номінаціях  

Ковальчук І.Л., завідувачі кафедр/ПЦК 

до 01.12.2018  

2.7. Підготувати до друку збірник науково-методичних праць викладачів 

ЛПК, збірник сценаріїв виховних заходів викладачів ЛПК  

Ковальчук І.Л., Бахомент С.П., 

до 20.12.2018 

 

2. Про підготовку й затвердження документації для проведення 

ККР 

Заслухавши та обговоривши інформацію Борбич Н.В., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

3.1. Затвердити Положення про проведення ККР, рекомендувати до 

використання. 

3.2. Затвердити підготовлені пакети для проведення ККР з визначених 

дисциплін. 

 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Колоквіум із дисципліни Хорове диригування : завдання для 

самостійної роботи студентів / упоряд. І. В. Регуліч, В. А. Шкоба, Ю. 

Л. Маслєннікова. – Луцьк : Терен, 2018.  

- Біологія і екологія (зошит для практичних робіт) : методичні 

рекомендації до проведення практичних занять / упоряд. М.А. Осип. 

– Луцьк, 2018. – 39 с. 

- Основи медичних знань : методичні рекомендації до проведення 

практичних занять / упоряд. М. А. Осип. – Луцьк, 2018. – 63 с. 

- Біологія і екологія. І частина (методичний посібник) : конспект лекцій 

та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / упоряд. 

М. А. Осип. – Луцьк, 2018. – 187 с. 

- Програмування з методикою навчання : електронний 

мультимедійний посібник / упоряд. Г.В. Поплавська. 



- Німецька мова: Навчальний посібник (доповнене перевидання) / 

упоряд В.А.Триндюк. – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 

– 152 с. 

- Німецька мова для студентів першого курсу / упоряд. С.П.Денисова. 

– Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – с. 140. 

- Граматичні вправи з німецької мови / упоряд. С.П.Денисова. – Луцьк 

: ПП Іванюк, 2018. – с. 86. 

- Практичний курс іноземної (англійської) мови для студентів 3 курсу 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст / упоряд. 

І.А. Ніколаєва. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – с. 155. 

- Василь Барка. Життя і творчість : (методичні рекомендації) / упоряд. 

Т. В. Бойко. – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. – 48 с. 

- Бойко Т. В. Теорія літератури : посібник / Т. Б. Бойко. – Луцьк : 

ПП Іванюк В. П., 2018. – 60 с. 

 
 

  



ЗАСІДАННЯ № 4 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 18.01.2019 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про творче використання ідей Василя Сухомлинського у контексті 

реалізації положень Концепції Нової української школи. 

2. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про творче використання ідей Василя Сухомлинського у контексті 

реалізації положень Концепції Нової української школи 

Заслухавши та обговоривши виступ Ковальчук І.Л., науково-методична 

рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Підготувати й видати друком збірник наукових матеріалів студентів 

та викладачів Луцького педагогічного коледжу з нагоди 100-річчя від дня 

народження Василя Сухомлинського.  

Ковальчук І.Л., Марчук С.С., Бахомент С.П. 

 травень 2019 року 

1.2. Провести конкурс студентських есе «Василь Сухомлинський у 

моєму серці»  

Фарина А.С, НСТ «Академія» 

квітень 2019 року 

1.3. Провести заняття-тренінг для молодих викладачів та студентів 

«Психологія успіху» за В. Сухомлинським  

Ярощук Н.П., Чемерис І. В.  

травень 2019 року 

1.4. Провести захист студентських курсових досліджень, присвячених 

науково-педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, на кафедрі 

педагогіки, психології та окремих методик.   

Марчук С.С. 

травень 2019 року  

1.5. Взяти участь у проведенні ІІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Волинська весна: перші паростки науки», 

присвяченої 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського  

Рада молодих науковців коледжу, кафедра педагогіки, психології та 

окремих методик, завідувачі кафедри, голови ПЦК, викладачі  

березень 2019 року 

1.6. Організувати й провести тематичне засідання кафедри музично-

теоретичних дисциплін «Формування емоційної та естетичної культури 

особистості на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського»  

Жорняк Б.Є.  



березень 2019 року 

 

2. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

1. Анатомія. Вікова фізіологія. Гігієна. Методичний посібник з курсу/ 

Г.М.Давидюк. – Луцьк, 2019. 

2. Богдан З.П. Українська народно-пісенна творчість в позаурочній освітньо-

виховній роботі з учнями молодших класів: методичні рекомендації. 

Луцьк: ЛПК, 2019. 

3. Веб-дизайн та основи веб-розробки: Навчально-методичний посібник / 

Т.Г.Четверикова. – Луцьк, 2018. 

4. Використання інтерактивних методів навчання на уроках музичного 

мистецтва : методична розробка / Кобук О.А., Степанюк А.В. – Луцьк : 

Терен, 2019. – 24 с. 

5. ЗНО на 200 балів: особливості написання власного висловлення : 

навчально-методичний посібник для студентів ЗВО І-ІІ р.а. / Шуст Л.М. – 

Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. – 48 с. 

6. Калейдоскоп фортепіанної музики : навч. репертуарний збірник / 

Б.Р.Андрущак, Л.В.Мельник, Л.М.Троць, Л.І.Фурсік. – Луцьк. 

7. Ковальчук І.Л., Чемерис І.В. Типологія сімей. Напрями соціально-

педагогічної роботи з різними типами сімей: навчально-методичний 

посібник / уклад. І.Л. Ковальчук, І.В. Чемерис. – Луцьк : Луцький 

педагогічний коледж, 2019. – 78 с. 

8. Креативне мислення молодших школярів у процесі навчання іноземних 

мов : монографія / Скробака Ю.С. 

9. Лексично-стилістичні особливості народних танців України : методичний 

посібник / Степанюк І.В. 

10. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Практична робота з хором». Вокально-хорові вправи та їх застосування 

на заняттях практичної роботи з хором / Ю.А.Стасюк. – Луцьк : Терен, 

2019. – 24 с. 

11. Основи економічної теорії: курс лекції. Навч-метод. посібник для 

студентів ОКР молодший спеціаліст за спеціальністю Початкова освіта / 

 І.Д. Фаловська. Луцьк: ЛПК, 2019. 136 с. 

12. Практикум з навчальної дисципліни «Дошкільна лінгвістика» для 

студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня бакалавр 

: методичний посібник / С.І.Боярчук. – Луцьк: ПП. Іванюк В.П., 2019. – 57 

с. 

13. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з етики та естетики / 

упоряд. О.М. Галан. Луцьк: ЛПК, 2019. 27 с. 

14. Смалько О.В., Чемерис І.В. Практикум із соціальної педагогіки в 

схемах,таблицях, коментарях: навчально-методичний посібник / 



О.В.Смалько, І.В.Чемерис. – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 

– 78 с. 

15. Співаємо разом : репертуарний збірник / В.Гнатюк, С.Раковець. – Луцьк : 

Терен, 2019. – Ч.5. – 74 с. 

16. Співаємо разом : репертуарний збірник / В.Рокош, З.Остасюк. – Луцьк : 

Терен, 2019. – Ч. 2. – 72 с. 

17. Теоретичний курс з фізичного виховання для студентів за станом здоров’я 

звільнених від практичних занять з модулів волейбол та баскетбол. 

Методичні рекомендації / Радченко О.В.,  Шахраюк А.Ф., Чиж А.Г. – 

Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. – 28 с.  

18. Теоретичний курс з фізичного виховання для студентів за станом здоров’я 

звільнених від практичних занять з модуля легкої атлетики. Методичні 

рекомендації / Радченко О.В., Суворова Т.І. – Луцьк : Луцький 

педагогічний коледж, 2019. – 36 с. 

19. Техніка і методика навчання метанню малого м’яча і гранати. Методичні 

вказівки для студентів спеціальності «017 Фізична культура і спорт» з 

дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» / Суворова Т.М., 

Мороз М.С., Шахраюк А.Ф. 

20. Українська література в освітніх закладах І-ІІ рівнів акредитації: 

теоретичний мінімум :   Навчально-методичний посібник / М.І.Мартинюк. 

21. Хорові твори a cappella. Ренесанс. Бароко : навчально-методичний 

посібник / І.В.Регуліч, М.О.Науменко, Г.М.Кухарик. – Луцьк : Терен, 2018. 

– Ч. 1. – 50 с. 

 
  



ЗАСІДАННЯ № 5 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 21.03.2018 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підготовку до Днів науки в Луцькому педагогічному коледжі.  

2. Про організацію та проведення обласної виставки «Творчі сходинки 

педагогів Волині» у Луцькому педагогічному коледжі. 

3. Про конкурс «Кращий молодий науковець Луцького педагогічного 

коледжу 2018 року». 

4. Про вимоги до підготовки й оформлення курсових робіт. 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про підготовку до Днів науки в Луцькому педагогічному коледжі 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Дні науки в Луцькому педагогічному коледжі провести у терміни з 

13 по 17 травня 2019 року.  

1.2. Представити наукові платформи кафедр/ПЦК.  

Ковальчук І.Л., Марчук С.С., завідувачі кафедр, голови ПЦК 

квітень-травень, 2019 року 

 

2. Про організацію та проведення обласної виставки «Творчі 

сходинки педагогів Волині» у Луцькому педагогічному коледжі 

Заслухавши та обговоривши інформацію Боремчук Л.І., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: взяти участь в обласній виставці «Творчі сходинки 

педагогів Волині»  

Боремчук Л.І., Ковальчук І.Л.,  

завідувачі кафедр, голови ПЦК  

квітень-травень 2019 року 

 

3. Про конкурс «Кращий молодий науковець Луцького 

педагогічного коледжу 2018 року» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Марчука С.С., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: провести конкурс «Кращий молодий науковець Луцького 

педагогічного коледжу 2018 року»  

Ковальчук І.Л., Марчук С.С.,  

завідувачі кафедр, голови ПЦК  

квітень-травень 2019 року 



4. Про вимоги до підготовки й оформлення курсових робіт 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити єдині вимоги до курсових робіт та розмістити 

на сайті коледжу.  

 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

 Атестація з педагогіки дошкільної та психології (загальної та 

дитячої). Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня бакалавр: навчально-

методичний посібник  / Уклад. А.О. Бубін, С.О. Міліщук, Н.П. Ярощук. – 4-е 

вид, перероблене і доп. – Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2019. – 213 c. 

 Атестація з фахових методик дошкільної освіти. Типові питання і 

відповіді до екзаменаційних білетів. Навчально-методичний посібник для 

студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна 

освіта / уклад. С. І. Боярчук, М. І. Замелюк, А. М. Циплюк. – Луцьк: ПП. Іванюк 

В. П., 2019. – 1 

 Елементи обєктно-орієнтованого програмування з використанням 

середовища Lazarus. Збірник завдань / [укладачі Ж.Л. Сусол, Ю.В. Сачук] – 

Луцьк: 2019. – 32 с 

 Елементи прикладного програмного забезпечення: Теоретичні 

основи з прикладами практичних завдань. Навчально-методичний посібник / 

[укладачі Ю.В. Сачук, Ж.Л. Сусол] – Луцьк: 2018. – 72 с. 

 Застосування хмарних сервісів у навчальному-виховному процесі. 

Методичні рекомендації / [укладачі Ю.В. Сачук, Ж.Л. Сусол] – Луцьк: 2019. – 

36 с. 

 

 
  



ЗАСІДАННЯ № 6 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 20.06.2019 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки організації та проведення науково-методичної роботи в 

коледжі. 

2. Звіт ради молодих науковців Луцького педагогічного коледжу. 

3. Про розгляд та погодження навчальних планів всіх спеціальностей 

ОКР молодший спеціаліст та ОС бакалавр на 2019/2020 н.р. 

3. Про зміни у чинному правописі. 

4. Про затвердження науково-методичної літератури, рекомендованої до 

друку. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

 

1. Про підсумки організації та проведення науково-методичної 

роботи в коледжі. 

Заслухавши та обговоривши виступ Ковальчук І.Л., науково-методична 

рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. При оформленні курсових досліджень, професійної документації 

бібліографічні посилання здійснювати за правилами ДСТУ 8302:2015  

Ковальчук І.Л., завідувачі кафедр/голови ПЦК 

1. 2. Презентувати досвід упровадження новітніх інноваційних 

технологій, освітні проекти з розвитку критичного мислення, цифрової 

компетентності та володіння медіаграмотністю викладачів та студентів 

завідувачі кафедр/голови ПЦК  

протягом року 

1. 3. Підвищувати професійно-науковий рівень педагогічних 

працівників коледжу  

Борбич Н.В., Ковальчук І.Л. 

постійно 

1. 4. Провести тренінгові заняття для викладачів коледжу із формування 

цифрової компетентності  

Корінчук Н.Ю., викладачі інформатики 

вересень-листопад 2019 року 

 

2. Звіт ради молодих науковців Луцького педагогічного коледжу 

Заслухавши та обговоривши виступ Марчука С.С., науково-методична 

рада  

УХВАЛИЛА: 

2.1. Взяти активну участь у конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 2020» 



Ковальчук І.Л., завідувачі кафедр/голови ПЦК 

листопад 2019 року 

2.2. Провести конкурс «Кращий молодий науковець Луцького 

педагогічного коледжу – 2019»  

Марчук С.С., Ковальчук І.Л.  

квітень-травень 2020 року 

 

3. Про розгляд та погодження навчальних планів всіх 

спеціальностей ОКР молодший спеціаліст та ОС бакалавр на 2019/2020 

н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Борбич Н.В., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити навчальні плани всіх спеціальностей ОКР 

молодший спеціаліст та ОС бакалавр на 2019/2020 н.р. 

 

4. Про зміни у чинному правописі 

Заслухавши та обговоривши інформацію Шуст Л.М., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: популяризувати серед студентів та викладачів коледжу 

зміни в українському правописі.  

Мартинюк М.І., кафедра словесних дисциплін 

протягом року 

 

5. Про затвердження науково-методичної літератури, 

рекомендованої до друку 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальчук І.Л., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

 Методична збірка «Співаємо англійською» (Упорядники: Зиско В. В., 

Кикіньова Л. М., Юрчук О. М.). Луцьк, 2019. 56 с. 

 Виховання диригента хору: методичні рекомендації / упоряд. 

Г.М. Кухарик, М.О. Науменко. Луцьк : ЛПК, 2019. 25 с. 

 П’єси зарубіжних композиторів / упоряд. Р.І. Гургула, Т.В. Горобець, 

А.Ю. Кругляченко. Випуск 3. Луцьк, 2019.  

 Ґендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць 

VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 березня 

2019 року) / Луцький педагогічний коледж); наук. ред. : В. В. Гусаченка, 

Л. М. Деркач; упоряд. : Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк : Волиньполіграф, 

2019. 112 с. 

 Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського при організації 

виховної роботи зі студентами : Методичні рекомендації на допомогу 

куратору групи / упоряд. С.П. Бахомент, О.В. Мельничук. Луцьк: ЛПК, 

2019. 64 с. 

 
 


