
ЗАСІДАННЯ № 1 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 04.09.2019 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про План роботи коледжу на 2019/2020 н.р.   

2. Про робочі навчальні плани спеціальностей на 2019-2020 н.р.  

3. Про акредитацію спеціальностей. 

4. Про показники визначення рівня наукової та професійної активності 

педагогічного, науково-педагогічного (наукового) працівника. 

5. Про зміни щодо підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників. 

6. Про атестацію. 

7. Про затвердження розподілу навантаження науково-педагогічним 

працівникам на 2019-2020 н.р. 

8. Про підготовку до ЗНО. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про План роботи коледжу на 2019/2020 н.р.   

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Затвердити План роботи коледжу на 2019-2020 н.р.   

1.2. Розробити Програми Підвищення спортивної майстерності на 4 

роки навчання.  

Андрійчук Ю.М. 

 

2. Про робочі навчальні плани спеціальностей на 2019-2020 н.р.  

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити робочі навчальні плани спеціальностей ОС 

бакалавр на 2019-2020 н.р. денної та заочної форм навчання. 

 

3. Про акредитацію спеціальностей 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: всім структурним підрозділам взяти активну участь у 

підготовці до акредитації освітньо-професійних програм ОКР молодший 

спеціаліст: 013 Початкова освіта, 025 Музичне мистецтво. 

 

4. Про показники визначення рівня наукової та професійної 

активності педагогічного, науково-педагогічного (наукового) 

працівника 



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

методична рада  

УХВАЛИЛА: оновити Показники визначення рівня наукової та 

професійної активності педагогічного, науково-педагогічного (наукового) 

працівника кожному викладачеві коледжу. Оновлювати Таблицю Показників 

кафедри/ЦК щосеместрово. 

Завідувачі кафедри/голови ЦК 

 

5. Про зміни щодо підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: поінформувати викладачів кафедр/ЦК про Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800. 

Завідувачі кафедри/голови ЦК 

 

6. Про атестацію 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: подати списки викладачів, які підлягають черговій 

атестації, до атестаційної комісії. 

Завідувачі кафедр/голови ЦК 

до 10.10.2019 

 

7. Про затвердження розподілу навантаження науково-

педагогічним працівникам на 2019-2020 н.р. 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити розподіл навантаження науково-педагогічним 

працівникам на 2019-2020 н.р. 

 

8. Про підготовку до ЗНО 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: посилити  відповідальність за підготовку та 

результативність участі студентів до ДПА у формі ЗНО у 2019-2020 н.р. 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАСІДАННЯ № 2 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 25.09.2019 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін та 

педагогічної практики на 2019-2020 н.р. денної та заочної форм навчання. 

2. Про затвердження Планів роботи кабінетів. 

3. Про затвердження Плану роботи Центру гендерної освіти Луцького 

педагогічного коледжу на 2019-2020 н.р. 

4. Про затвердження План роботи студентського наукового товариства 

«Академія» Луцького педагогічного коледжу на 2019-2020 н.р. 

5. Про організацію та проведення VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі».  

6. Про проведення конкурсу плакату «Права людини понад усе». 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін та 

педагогічної практики на 2019-2020 н.р. денної та заочної форм навчання 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін та 

педагогічної практики на 2019/2020 н.р. денної та заочної форм 

навчання. 

1.2. Робочі програми, розроблені як окремий документ в електронній 

та паперовій формі, зберігати на кафедрах та ЦК. 

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 30.09.2019 

 

2. Про затвердження Планів роботи кабінетів 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити плани роботи кабінетів на 2019/2020 н.р. 

 

3. Про затвердження Плану роботи Центру гендерної освіти 

Луцького педагогічного коледжу на 2019-2020 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Єрко Г.І., науково-методична 

рада  



УХВАЛИЛА: затвердити План роботи Центру гендерної освіти 

Луцького педагогічного коледжу на 2019/2020 н.р. 

 

4. Про затвердження План роботи студентського наукового 

товариства «Академія» Луцького педагогічного коледжу на 2019-2020 

н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Фарини А.С., науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити План роботи студентського наукового 

товариства «Академія» Луцького педагогічного коледжу на 2019-2020 н.р. 

 

5. Про організацію та проведення VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому 

просторі». 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

5.1. Положення про VII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі»  затвердити. 

5.2. Провести конференцію згідно з планом. 

5.3. Викладачам кафедри залучати студентів до активної участі та 

підготовки наукових статей. 

Денисенко Н.Г., Марчук С.С. 

12.12.2019 

 

6. Про проведення конкурсу плакату «Права людини понад усе» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Єрко Г.І., науково-методична 

рада  

УХВАЛИЛА: 

6.1. Затвердити Положення про конкурс плакату «Права людини понад 

усе». 

6.2. Провести конкурс плакату «Права людини понад усе». 

Єрко Г.І. 

Грудень 2019 року 

 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- методичні матеріали «Зарубіжна література. Завдання для 

тематичного оцінювання» Дзямулич Н.І. 

- Павлюк Н.М. Вокальна техніка у створенні музичного образу в 

піснях, романсах, аріях: методичні вказівки. Луцьк, Терен, 2019. 12. 



- Творчі постаті українських вокалістів: невідоме про відомих / 

Матеріали методичного семінару циклової комісії викладачів голосу ЛПК. 

Луцьк: Надстир’я, 2019. 32 с. 

- Столярчук О.В. Розвиток умінь та навичок акомпанування у контексті 

підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності: методична 

розробка. Луцьк, 2019. 24 с. 

- Хомюк Н.В. Методика навчання природничої освітньої галузі: 

практичні роботи. Луцьк, 2019. 

- Хомюк Н.В. Методика навчання природничої освітньої галузі: опорні 

конспекти. Луцьк, 2019. 

- Хомюк Н.В. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку: опорні 

конспекти. Луцьк, 2019. 

- Хомюк Н.В. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку: 

самостійні та практичні роботи. Луцьк, 2019. 

- навчальний збірник «педагогічний репертуар зарубіжної вокальної 

музики для баса та баритона» (І ч.); упорядники: С.П. Ябковська, 

Н.М. Павлюк, Р.І. Гургула; 

- методичні рекомендації для студентів та викладачів педагогічних 

коледжів «Основні методи розвитку музичної пам’яті»; Павлюк Н.М., 

Смокович Т.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСІДАННЯ № 3 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 17.12.2019 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і 

держави. 

2. Про Дні науки в Луцькому педагогічному коледжі: плани та стратегії 

реалізації. 

3. Про затвердження ККР. 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і 

держави 

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

рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Розглянути можливість навчанню академічній доброчесності: 

академічному письму, правилам цитування, основам 

міжнародних стандартів. 

1.2. Підвищувати професійний та науковий рівень науково-

педагогічних та педагогічних працівників коледжу. 

Борбич Н.В., Ковальчук І.Л., гаранти ОПП 

постійно 

 

2. Про Дні науки в Луцькому педагогічному коледжі: плани та 

стратегії реалізації 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити Календар Днів науки у Луцькому 

педагогічному коледжі. 

Ковальчук І.Л., завідувачі кафедр/голови ЦК 

Травень-квітень 2020 року 

 

3. Про затвердження ККР 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити комплексні контрольні роботи на 

спеціальності: 025 Музичне мистецтво, 013 Початкова освіта. 

 

 

 



7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Збірник тестових завдань з української мови / за ред. Л. М. Шуст. 

Луцьк, 2019. 64 с. 

- Навчально-методичний посібник «Анатомія людини (практикум)»; 

Раковець О.Ю. 

- Патріотичні пісні України: навч.-метод. посібник / Павлюк Н.М., 

Толочко Р.М. Луцьк: Терен, 2019. 83 с. 

- Хомюк Н.В. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку: 

практичні роботи. Луцьк, 2019. 

- Хомюк Н.В. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку: 

ситуаційні задачі і тести. Луцьк, 2019. 

- Хомюк Н.В. Методика навчання природничої освітньої галузі: 

лабораторні та самостійні роботи. Луцьк, 2019. 

- Гончарук О. М., Дацюк В. В., Дмитренко Н. С., Литвинюк Н. П., 

Подолюк С. М., Столярчук О. М., Шуст Л. М. Збірник тестових завдань з 

української мови. – Луцьк, 2020. – 74 с. 
 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАСІДАННЯ № 4 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 17.01.2020 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Наукова комунікація в цифрову епоху – виклики часу. 

2. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Наукова комунікація в цифрову епоху – виклики часу 

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

рада  

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Покращити якість наукових публікацій публікаційної активності 

науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу. 

1.3. Здійснювати належну видавничу підготовку збірників матеріалів 

конференцій у Луцькому педагогічному коледжі. Формувати 

редакційні колегії для редагування збірників матеріалів 

конференцій. 

1.4. Здійснювати системну роботу щодо реалізації принципів 

академічної доброчесності. 

Борбич Н.В., Ковальчук І.Л., декани/завідувачі відділень,  

завідувачі кафедр/голови ЦК 

постійно  

 

2. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- навчально-методичний посібник «Вокалізи» / упоряд. В.І. Павлічук, 

А.А. Зарицька, В.А. Чайка; 

- методичні вказівки «Виховання вокально-хорових навичок учнів у 

початкових класах закладів загальної середньої освіти», розробник – 

М.В. Самрук; 

- методична розробка «Деякі аспекти розвитку голосоутворюючого 

апарату співака-початківця», розробник – М.В. Самрук; 

- навчально-методичний посібник «Практикум з української мови 

(підготовка до ЗНО)» (Гончарук О. М., Дацюк В. В.); 

- навчально-методичний посібник «Орфографічний практикум 

(словникові диктанти)» (Дацюк В. В., Гончарук О. М.); 

- навчально-методичний посібник «Методика літературного читання в 

сучасному освітньому процесі» (Гончарук О. М., Дмитренко Н. С.); 



- методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи 

студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт «Рухливі ігри з методикою викладання» / розробники: 

Денисенко Н.Г., Ковальчук В.В., Табак Н.В. 

- Співає жіночий хор «Gloria»: навчально-репертуарний зб. для студ. 

муз. відділень пед. коледжів / О. Кобук, І. Єфремова, К. Стречен. Луцьк: 

Терен, 2020. 60 с. 

- Особливості постановки виконавського апарату акордеоніста: 

методичні рекомендації / упоряд. З.А. Остасюк, І.М. П’явка. Луцьк, 2020. 

- Методичний посібник «Інтегрована хімія» / упоряд. Г.М. Давидюк. 

Луцьк, 2020. 

- Навчально-методичний посібник «Музично-теоретичні питання для 

перевірки знань студентів відділення «Музичне виховання» / упоряд. 

Толочко Р.М., Шахрай О.М.  2020. 

- Корінчук Н. Ю. Збірник тестових завдань з математики (для 

абітурієнтів) : навч. посіб. Луцьк : ЛПК, 2020. 94 с. 

- Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання 

української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

«Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної 

спадщини Ушинського (27 лютого 2020 року, місто Луцьк, Луцький 

педагогічний коледж) / уклад. С. С. Марчука. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. 

108 с. 

- Хомюк Н.В. Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної 

освітньої галузі: практичні роботи. Луцьк, 2020. 

- Хомюк Н.В. Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної 

освітньої галузі: самостійні роботи. Луцьк, 2020. 

- Мазурок І.В. «Розвиток фортепіанної техніки у процесі вивчення 

діатонічних та хроматичних гам». Луцьк, 2020. 
 

 

 

  



ЗАСІДАННЯ № 5 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 10.03.2020 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження програм підсумкової атестації. 

2. Про затвердження Положення про навчально-методичний кабінет 

Луцького педагогічного коледжу 

3. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про затвердження програм підсумкової атестації 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити програми підсумкової атестації здобувачів 

вищої освіти ОС бакалавр та ОКР молодший спеціаліст всіх спеціальностей 

на 2019-2020 н.р. 

 

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

методична рада  

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про навчально-методичний 

кабінет Луцького педагогічного коледжу. 

 

3. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

Бойчук П.М., Марчук С.С. Збірник тестових завдань з педагогіки (для 

абітурієнтів). 3-тє вид., перероб. і доп. Луцький педагогічний коледж, 2020. 

140 с. 
 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАСІДАННЯ № 6 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 24.06.2020 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки організації та проведення науково-методичної роботи 

коледжу за 2019/2020 н.р. 

2. Звіт про роботу Ради молодих науковців. 

3. Звіт про роботу СНТ «Академія». 

4. Про розгляд та погодження навчальних планів. 

5.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 коледжу за 2019/2020 н.р. 

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

рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити звіт про виконання плану науково-

методичної роботи коледжу за 2019/2020 н.р. Науково-методичну роботу 

коледжу за поточний навчальний рік визнати задовільною. Активізувати 

роботу щодо написання наукових публікацій у періодичних виданнях, 

уключених до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection. 

Покращувати показники наукової активності викладачів коледжу. 
 

2. Звіт про роботу Ради молодих науковців 

Заслухавши та обговоривши виступ Циплюк А.М., науково-методична 

рада  

УХВАЛИЛА: Інформацію Циплюк А.М. прийняти до відома та 

затвердити звіт про роботу Ради молодих науковців. Роботу РМН визнати 

задовільною. 

 

3. Звіт про роботу СНТ «Академія» 

Заслухавши та обговоривши виступ Фарини А.С., науково-методична 

рада  

УХВАЛИЛА: Інформацію Фарини А.С. прийняти до відома та 

затвердити звіт про роботу СНТ «Академія». Роботу СНТ визнати 

задовільною. 

 

4. Про розгляд та погодження навчальних планів 

Заслухавши та обговоривши виступ Борбич Н.В., науково-методична 

рада  

 

 



УХВАЛИЛА: 

Навчальні плани ОКР молодший спеціаліст галузі знань (спеціальності) 

01 Освіта/Педагогіка (013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 

02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво) погодити. 

 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

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

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку Методичні рекомендації 

«Гігієна та охорона голосу» упорядників Павлічука В.І., Щурук Н.А. 

Рокош В., Остасюк З., Скакальська З. «Співаємо разом»: пісні у 

супроводі баяна/акордеона для дітей (2 клас), Луцьк. 2020, 70 с. 

 


