
ЗАСІДАННЯ № 1 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 23.09.2020 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження робочих програм освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст.  

2. Про схвалення Плану роботи Центру гендерної освіти Луцького 

педагогічного коледжу на 2020/2021 навчальний рік. 

3. Про затвердження Статуту студентського наукового товариства 

«Академія» Луцького педагогічного коледжу. 

4. Про затвердження Положення щодо проведення онлайн конкурсу 

плакату «Долаємо гендерні стереотипи разом!». 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про затвердження робочих програм освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Затвердити робочі програми освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст та освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр спеціальностей Початкова освіта, Музичне 

мистецтво, Фізична культура і спорт. 

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

паперовій формі, зберігати на кафедрах та циклових комісіях. 

1.3. Забезпечити доступ учасникам освітнього процесу до робочих 

програм вибіркових дисциплін на момент здійснення вибору 

дисциплін на наступний семестр (навчальний рік). 

 

2. Про схвалення Плану роботи Центру гендерної освіти Луцького 

педагогічного коледжу на 2020/2021 навчальний рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити План роботи Центру гендерної освіти Луцького 

педагогічного коледжу на 2020/2021 н.р. 

 

3. Про затвердження Статуту студентського наукового товариства 

«Академія» Луцького педагогічного коледжу 

Заслухавши та обговоривши інформацію Альони Фарини, науково-

методична рада  



УХВАЛИЛА: затвердити Статут студентського наукового товариства 

«Академія» Луцького педагогічного коледжу. 

 

4. Про затвердження Положення щодо проведення онлайн конкурсу 

плакату «Долаємо гендерні стереотипи разом!» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити Положення щодо проведення онлайн конкурсу 

плакату «Долаємо гендерні стереотипи разом!». 

 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Кравець А.І. Суспільно-політичний клуб «Всесвіт» як форма виховної 

роботи у Луцькому педагогічному коледжі. 2-е вид., переробл. і допов. Луцьк: 

Луцький педагогічний коледж, 2020. 197 с. 

- Кузьміна І.В. Українська література: навчально-методичний комплекс 

для підготовки до лекційних занять. Луцьк, 2020. 125 с. 

- Кузьміна І.В. Дидактичний супровід занять української літератури. 

Луцьк, 2020. 125 с. 
 

  



ЗАСІДАННЯ № 2 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 25.11.2020 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради. 

2. Про рейтинг педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

3. Про впровадження у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради системи користувацьких 

акаунтів G Suite for Education. 

4. Про участь у конкурсі «Педагогічний оскар-2021». 

5. Про участь у XXVI обласній виставці «Творчі сходинки педагогів 

Волині». 

6. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Поінформувати викладачів кафедр/циклових комісій про Порядок 

визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Коледжу. 

1.2. Клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників подавати 

кафедрою/цикловою комісією до педагогічної/вченої ради. 

 

2. Про рейтинг педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: обговорити пункти Рейтингу на засіданнях 

кафедр/циклових комісій та внести пропозиції щодо основних напрямів роботи. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 



3. Про впровадження у Комунальному закладі вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради системи 

користувацьких акаунтів G Suite for Education 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

3.1. До 30.11.2020 подати пропозиції щодо створення груп-розсилки. 

3.2. З ІІ семестру всім обов’язково створити класи в G Suite for Education. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

4. Про представлення конкурсних робіт на заключний етап 

конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2021» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА: подати до центрального комітету НМЦ «Агроосвіта» 

заявки на участь у ІІ етапі конкурсу. 

Ковальчук І.Л. 

5. Про участь у XXVI обласній виставці «Творчі сходинки педагогів 

Волині» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лілії Боремчук, науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА: педагогічним та науково-педагогічним працівникам 

Коледжу взяти участь у XXVI обласній виставці «Творчі сходинки педагогів 

Волині». 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

6. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Триндюк В. А. Німецька мова:  методичні рекомендації до практичних 

занять з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» для студентів 

спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 48 с. 

- Кузьмич О. В., Денисова С. П. Англійська мова: методичні 

рекомендації до практичних занять з «Іноземної мови за професійним 

спрямуванням» для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО 

«ЛПК» ВОР, 2020. 84 с. 

- Шумська В. С., Кикіньова Л. М. Формування та розвиток музичних 

здібностей. Методична розробка для студентів та викладачів педагогічних 

коледжів. Луцьк, 2020. 33 с. 

- Бляшевська А. В., Федорець М. А. Метод проектів в освітньому 

процесі. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 80 с. 

- Андрійчук Ю. М., Табак Н. В., Чиж А. Г.  Основи спортивної 

реабілітації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 36 с.  



- Андрійчук Ю. М., Гордійчук В. І., Ганіна Ю. Л.  Основи масажу: 

методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів 

денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 40 с.  

- Андрійчук Ю. М., Ганіна Ю. Л., Юхимчук Ю. В.  Волейбол з 

методикою викладання. Базовий курс»: методичні рекомендації до практичних 

занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 

017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

ВОР. 2020. 38 с. 



ЗАСІДАННЯ № 3 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 11.01.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Наука та її складові. Наукометрія: основне призначення та виклики для 

вченого. 

2. Про реорганізацію структурних підрозділів закладу. 

3. Про План роботи КЗВО «ЛПК» ВОР на період зимових канікул у 2020-

2021 н.р. 

4. Про підготовку до ЗНО. 

5. Про оновлення даних в ЄДЕБО. 

6. Про семестрові екзамени та атестацію здобувачів вищої освіти. 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Наука та її складові. Наукометрія: основне призначення та 

виклики для вченого 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Рекомендувати кафедрам при організації навчальної та наукової 

роботи відображати науково-методичну проблему кафедри/викладачів кафедри. 

1.3. Викладачам кафедр активізувати роботу щодо публікації матеріалів 

за результатами практик студентів. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

2. Про реорганізацію структурних підрозділів закладу 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: провести перші засідання кафедр/циклових комісій у 

новому складі онлайн. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

3. Про План роботи Коледжу на період зимових канікул у 2020-

2021 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

3.1. На період зимових канікул заходи проводити онлайн. 

3.2. Посилання на захід має бути у групі завідувачів кафедр/голів 

циклових комісій у переддень заходу. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 



 

4. Про підготовку до ЗНО 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

4.1. Врахувати помилки при підготовці та покращити результати ЗНО-

2021 року. 

4.2. Кураторам та завідувачам відділень тримати на контролі реєстрацію 

студентів для участі в ЗНО. 

 

5. Про оновлення даних в ЄДЕБО 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

5.1.  Завідувачам кафедр та головам циклових комісій до 15.02.2021  

оновити всі дані у ЄДЕБО та підтримувати їх в актуальному стані. 

До 15.02.2021 Завідувачі кафедр/голови ЦК 

5.2. Деканам, завідувачам кафедр, завідувачам відділень та головам 

циклових комісій працювати над підвищенням кадрового 

потенціалу викладачів. 

Постійно Декани, завідувачі кафедр,  

завідувачі відділень, голови циклових комісій 

 

6. Про семестрові екзамени та атестацію здобувачів вищої освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

6.1. Підготувати на кафедрах/циклових комісіях методичні матеріали 

для проведення підсумкової атестації здобувачів освіти. 

6.2. Завідувачам кафедр, головам циклових комісій врахувати при 

затвердженні білетів на підсумкову атестацію наявність в них 

практичних завдань. 

Березень 2021 Завідувачі кафедр,  

 голови циклових комісій 

 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Лук’янчук М. В. Скробака Ю. С. Розвиток письма як виду мовленнєвої 

діяльності на заняттях з англійської мови. Методичні рекомендації. Луцьк: 

КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 31 с. 

- Лук’янчук М. В., Скробака Ю. С.  Теоретичний курс англійської 

мови  : навч. посіб. для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО 

«ЛПК» ВОР, 2020. 194 с. 



- Мистецтво співу і елементарна анатомія верхніх дихальних шляхів: 

методичні рекомендації для студентів ОПС фаховий молодший бакалавр / упор. 

Павлічук В. І., Чайка В. А. Луцьк: Надстир’я, 2021, 23 с. 

- Розвиток співацьких навичок у студентів-початківців, проблеми їх 

формування: методичні рекомендації для студентів ОПС фаховий молодший 

бакалавр / упор. Малашевська І. В., Лазука М. М. Луцьк: Терен, 2021, 23 с. 

- Українські народні пісні (для сопрано): навчально-методичний 

посібник для студентів ОПС фаховий молодший бакалавр / упор. 

Малашевська І. В., Лазука М. М., Комарук З. В. 

- Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу 

вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : Комунальний заклад вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. 120 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСІДАННЯ № 4 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 24.02.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Права людини в освітньому просторі: ключові положення. 

2. Дні науки в коледжі: плани та стратегія реалізації. 

3. Про затвердження Положення про Конкурс студентських науково-

дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді». 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про права людини в освітньому просторі: ключові положення 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: популяризувати навчання у галузі прав людини серед 

викладачів та студентської молоді через усі сфери та рівні освітнього процесу 

та здійснення його за рахунок як формального, так і неформального навчання. 

                                       Єрко Г.І., Ковальчук І.Л., Чемерис І.В. 

Постійно     

2. Про Дні науки в коледжі: плани та стратегія реалізації 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: інформацію взяти до відома; взяти активну участь всім 

кафедрам та цикловим комісіям у Днях науки; провести всі заплановані заходи; 

використовувати інноваційні методи та технології. 

Декани/завідувачі відділень, завідувачі кафедр/голови ЦК 

Травень 2021 року 

3. Про затвердження Положення про Конкурс студентських науково-

дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, керівниці Центру 

гендерної освіти, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

3.1. Затвердити Положення про Конкурс студентських науково-дослідних 

робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді». 

3.2. Провести Конкурс студентських науково-дослідних робіт 

«Суспільство ХХІ століття очима молоді» згідно вимог. 

Єрко Г.І. 

Лютий-квітень 2021                                                                            

 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 



- Констанкевич Л. Г., Радкевич М. М. Основи програмування в 

середовищі Scratch: збірник практичних задач та вправ. Луцьк, 2021. 54 с. 

- Радкевич М. М., Констанкевич Л. Г. Атестація здобувачів освіти з 

дисципліни «ПЕОМ»: типові завдання та відповіді до екзаменаційних білетів 

для студентів педагогічного фахового коледжу ОКР молодший спеціаліст. 

Луцьк, 2021. 60 с. 

- Кузьмич О. В., Триндюк В. А., Денисова С. П. Англійська мова: 

Методичні рекомендації до практичних занять з «Іноземної мови за 

професійним спрямуванням» для студентів спеціальності Початкова освіта. 

Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2021. 56 с. 

- Розробка прикладних програм в середовищі Lazarus. Практикум: 

навчально-методичний посібник/ Упоряд. Т. Г. Четверикова. Луцьк, 2021. 163 с. 

- Методичні аспекти роботи над музичним твором на заняттях з 

музичного інструменту: методичні рекомендації для студентів ОПС фаховий 

молодший бакалавр та ОКР молодший спеціаліст / упор. Завіруха Л.А., 

Білозерова О.В. Луцьк : Терен, 2021. 32 с. 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Трансформатор. Виробництво, передача 

електроенергії», 2020. 15 с.(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id

=96508). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Закони Ньютона», 2020. 13 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104048).  

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Закон Всесвітнього тяжіння», 2020. 7 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104053). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Cила пружності. Вага», 2020. 8 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104054). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Закон збереження імпульсу», 2020. 6 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104440). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Механічна робота. Енергія», 2020. 13 с.  

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104602). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Основні положенні МКТ», 2020. 26 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104763). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Ідеальний газ. Температура)», 2020. 19 

с. (https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104764). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Рівняння стану ідеального газу. 

Ізопроцеси)», 2020. 12 с.(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=10

5278). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Вологість повітря», 2020. 17 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106014). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Внутрішня енергія», 2020. 21 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106919). 

- Це має знати кожен. Основи медичних знань. Укладачі: Кардашук Н. 

В., Левицький О. І., Осип М. А., Давидюк Г. М. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 

144 с. 

https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=96508
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=96508
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https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104054
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104440
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104602
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104763
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104764
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=105278
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=105278
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106014
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106919


- Практикум з основ початкового курсу природознавства. Частина ІІ. 

Робочий зошит студента. Укладач: Кардашук Н. В. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР. 

2021. 64 с. 

- Тест – засіб контролю та навчання. Навчально-методичний посібник 

для самопідготовки студентів. Укладач: Кардашук Н. В. Луцьк: КЗВО «ЛПК» 

ВОР. 2021. 60 с. 

- Волинська весна: перші паростки науки: збірник матеріалів V 

Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції з нагоди 

150-річчя від дня народження Лесі Українки (3 березня 2021 року) / упоряд. 

С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 410 с. 

- Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів  X 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Луцьк, 27 лютого 

2021 року). Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 174 с. 

- Практикум зі вступу до спеціальності з основами академічної 

добочесності / Антонюк Н.А., Марчук С. С. Луцьк, 2021.  

- Я вчуся малювати тварин. Образотворче мистецтво. Укладачі: 

Ричко В.К., Левицька В.А. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 113 с.   

  



ЗАСІДАННЯ № 5 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 12.05.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про оновлення інформації на сайті щодо діяльності закладу. 

2. Про семестрові екзамени. 

3. Про вибіркові дисципліни. 

4. Про оновлення бази літератури. 

5. Про показники визначення рівня наукової та професійної активності 

педагогічного, науково-педагогічного працівника. 

6. Про впровадження результатів дисертаційного дослідження аспірантки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України Ликтей Людмили Миколаївни «Розвиток методичної компетентності 

викладачів гуманітарних дисциплін закладів фахової передвищої освіти» за 

спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки; спеціалізація – теорія і методика 

професійної освіти. 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про оновлення інформації на сайті щодо діяльності закладу 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: кафедрам/ЦК оновити інформацію на сайті про їх роботу. 

 Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

2. Про семестрові екзамени 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи,  науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: членам адміністрації контролювати порядок проведення 

семестрових екзаменів. 

 

3. Про вибіркові дисципліни  

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: подати анотації вибіркових дисциплін.                                                                       

 Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

4. Про оновлення бази літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: до 01.06.2021 р. подати електронний список нової 

літератури, яка необхідна для кафедри/ЦК. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 



 

5. Про показники визначення рівня наукової та професійної 

активності педагогічного, науково-педагогічного працівника 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: провести самоаналіз НПП за оновленими критеріями. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

6. Про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

аспірантки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України Ликтей Людмили Миколаївни «Розвиток 

методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін закладів 

фахової передвищої освіти» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні 

науки; спеціалізація – теорія і методика професійної освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Алли Бляшевської, голови 

циклової комісії словесних дисциплін, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити результати впровадження дослідно-

експериментальної роботи аспірантки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Ликтей Людмили Миколаївни на 

тему «Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін 

закладів фахової передвищої освіти». 

 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

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

VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 

2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж», 2021. 208 с. 

- Громадянська освіта. Навчально-методичний посібник / Упорядники 

Т. Бортнюк, Г. Голя. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. 94 с. 

- Фортепіанні барви: навчальний посібник для студентів педагогічних 

закладів вищої освіти / автори-упоряд. Поліщук О.В., Богдан З.П., 

Смокович Т.В. Луцьк: Терен, 2021. 124 с. 

  



ЗАСІДАННЯ № 6 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 16.06.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

коледжі. 

2. Про результати захисту курсових робіт здобувачами освіти. 

3. Звіт Центру ґендерної освіти. 

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 інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

1.1. Взяти інформацію до відома. 

1.2. Завідувачам кафедр/головам циклових комісій розглядати на 

засіданнях  кафедр/циклових комісій питання щодо стану планування та 

виконання навчально-методичної роботи викладачами відповідних 

кафедр/циклових комісій; контролювати повноту зазначеної інформації в 

індивідуальних планах; забезпечувати подання індивідуальних планів роботи 

працівників на перевірку до навчально-методичного відділу. 

1.3. Активізувати підготовку навчально-методичної літератури, видання 

підручників і навчальних посібників для забезпечення освітнього процесу; 

посилити якість розгляду та належного рецензування навчально-методичних 

матеріалів викладачів на рівні кафедр та циклових комісій. 

1.4. Посилити контроль за якістю наукових збірників, статей/тез 

викладачів та студентів коледжу.  

1.5. Встановити мінімальний обсяг підвищення кваліфікації – не менше 

6 год./0,2 кред. Звітувати про результати підвищення кваліфікації на засіданні 

кафедрі/цикловій комісії. 

1.6. Розробити макет титулки для навчально-методичних матеріалів 

викладачів коледжу. 

1.7. Запровадити щорічне опитування здобувачів освіти щодо якості 

викладання навчальних дисциплін (один раз в кінці семестру) та виносити на 

розгляд засідання кафедр/циклових комісій із запрошенням зацікавлених 

студентів. 

1.8. Залучати представників студентства до роботи структурних 

підрозділів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у Коледжі. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

 



2. Про результати захисту курсових робіт здобувачами освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

a. Розробити кафедрами/цикловими комісіями методичні вказівки щодо 

написання курсових робіт. 

b.  Протоколом засідання кафедри/циклової комісії вказати про розподіл 

курсових робіт та тематику. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

до 01.10.2021 
 

3. Звіт Центру ґендерної освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, керівниці Центру 

ґендерної освіти, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: розглянути можливість уведення до змісту навчальних 

програм дисципліни гуманітарного та суспільствознавчого напрямів ґендерної 

складової та тематичних розділів до планів дисциплін для студентів/-ок всіх 

спеціальностей.                                                                          

 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Математика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного 

оцінювання : навч. посібник / упоряд. Н. Ю. Нарихнюк. Луцьк : КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. 208 с. 

- Вихованець А. А. Аранжування для духового оркестру : репертуарний 

збірник. Луцьк, 2021. 115 с. 

- Щоденник студента-практиканта з виховної роботи / уклад.  

С. С.Марчук, Н. В. Борбич. Луцьк, 2021. 32 с. 

- Щоденник студента-практиканта з виховної роботи / уклад.  

С. С.Марчук, Н. В. Борбич. Луцьк, 2021. 40 с. 

- Колядує і співає нова Україна: збірник пісень у супроводі баяна та 

акордеона / упоряд. В. М. Хмілевський, М. М. П’явка. Луцьк: Терен, 2021. 

120 с. 

  



ЗАСІДАННЯ № 1 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 08.09.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про План роботи Коледжу на 2021/2022 н.р. 

2. Про план навчально-методичної роботи Коледжу на 2021/2022 н.р. 

3. Про затвердження робочих програм освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст. 

4. Про стан формування силабусів на осінній семестр 2021-2022 н.р. 

5. Про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників. 

6. Про розподіл тематики і порядок виконання курсових робіт. 

7. Про рекомендації до друку навчально-методичних видань. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про План роботи Коледжу на 2021/2022 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: всім працівникам Коледжу дотримуватись виконання 

Плану роботи Коледжу на 2021/2022 н.р. 

 

2. Про план навчально-методичної роботи Коледжу на 2021/2022 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: відповідальним за виконання Плану навчально-методичної 

роботи Коледжу на 2021/2022 н.р. дотримуватись його виконання. 
 

3. Про затвердження робочих програм освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити робочі програми навчальних дисциплін ОПС 

фаховий молодший бакалавр та ОКР молодший спеціаліст.                                                                          

 

4. Про стан формування силабусів на осінній семестр 2021-2022 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: викладачам проводити опитування студентів щодо 

покращення дисципліни, опрацьовувати відгуки студентів і переглядати 

силабуси систематично. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 



 

5. Про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

5.1. Результати підвищення кваліфікації викладачів обговорювати на 

засіданнях кафедри/циклової комісії. 

5.2. За результатами проведеного стажування та підвищення кваліфікації, 

на основі конкретних фактичних матеріалів, створювати кейси для 

використання їх в освітньому процесі з метою ознайомлення студентів із 

реальними практичними ситуаціями і проблемами. 

5.3. Продовжити роботу з організації методичних семінарів з підвищення 

педагогічної майстерності, застосування нових технологій навчання тощо на 

базі коледжу. 

Навчально-методичний відділ,  

завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

6. Про розподіл тематики і порядок виконання курсових робіт 

Заслухавши та обговоривши інформацію Сергія Марчука, завідувача 

кафедри педагогіки та психології, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

6.1. Організувати процес призначення керівників та затвердження 

тематики курсових робіт. 

6.2. Розробити методичні вказівки щодо написання курсових робіт на 

кафедрах/циклових комісіях відповідно до Положення про виконання курсових 

робіт у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

6.3. Провести семінар-практикум щодо написання курсових досліджень 

та дотримання принципів академічної доброчесності для студентів 4 курсу 

ОКР молодший спеціаліст. 

6.4. Провести методичний семінар з науковими керівниками курсових 

робіт «Культура взаємодії: як організувати наукове керівництво курсового 

дослідження». 

6.5. Забезпечити якість виконання здобувачами освіти коледжу 

курсових робіт. 

Ковальчук І.Л., Марчук С.С., завідувачі кафедр/голови циклових комісій 
 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Марчук С. С., Чемерис І. В. Педагогіка. Робочий зошит: навчально-

методичний посібник-практикум для студентів педагогічних коледжів 

(спеціальності «Фізична культура і спорт», «Музичне мистецтво») в 2-х Ч. Ч. 2. 

«Теорія виховання. Школознавство». Луцьк: Волиньполіграф, 2021.120 с. 



- Вивчення літератури для дітей: компетентнісне читання. Навчальний 

посібник з дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки 

мовлення» для студентів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший 

бакалавр» спеціальності «Початкова освіта» / упорядниця С. Є. Вірста. Луцьк: 

ПП Іванюк В. П., 2021. 268 с. 

- Інтертекстуальність у зарубіжній постмодерністській літературі: 

методичні матеріали з курсу зарубіжної літератури для студентів освітньо-

професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 

«Початкова освіта» навчальної дисципліни «Зарубіжна література» / 

упорядниця С. Є. Вірста. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 96 с. 

- Ніколаєва І. А. Практична граматика англійської мови з вправами: 

навчальний посібник для студентів освітньо-професійного ступеню «Фаховий 

молодший бакалавр» спеціальності «Початкова освіта». Луцьк: ПП Іванюк В. 

П., 2021. 247 с. 

- Кузьмич О. В. Методичні рекомендації до практичних занять з 

іноземної мови: навчальний посібник для студентів освітньо-професійного 

ступеню «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності «Початкова освіта». 

Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 55 с. 

  



ЗАСІДАННЯ № 2 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 24.11.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі: 

основні принципи та процедури. 

2. Про участь у конкурсі Педагогічний оскар-2022. 

3. Про рекомендації до друку навчально-методичних видань. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі: 

основні принципи та процедури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Систематично проводити опитування здобувачів освіти, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників стосовно якості освіти та 

освітньої діяльності у Коледжі. 

Наталія Борбич, Ірина Ковальчук, Оксана Раковець 

1.3. Створити внутрішні регламентуючі документи щодо забезпечення 

якості освіти для освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти у 

Коледжі. 

Ірина Ковальчук, Олена Пуш, Олег Казмірчук, Василь Шкоба 

1.4. Організувати спільно з управлінням Державної служби якості освіти 

у Волинській області навчальні семінари зі здобувачами освіти та працівниками 

Коледжу з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

грудень 2021 – лютий 2022  

Наталія Борбич, Ірина Ковальчук, Олена Пуш,  

Олег Казмірчук, Василь Шкоба 

1.5. Сприяти розвитку студентоцентризму у системі внутрішнього 

забезпечення якості освіти у Коледжі. 

постійно 

Наталія Борбич, Ірина Ковальчук, Олена Пуш,  

Олег Казмірчук, Василь Шкоба 

 

2. Про участь у конкурсі Педагогічний оскар-2022 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: подати до центрального комітету НМЦ «Агроосвіта» 

заявки на участь у ІІ етапі конкурсу. 

Ковальчук І.Л., до 15.12.2021 

 



3. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному 

освітньому процесі: матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць XІ 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 24 листоп. 2021 року). 

Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. 444 с. 

- Психологія (загальна та вікова). Навчальний посібник. Уклад. Аханова 

А. В. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 192 с. 

- Кузьміна І. В., Бойко Т. В. Технологія вивчення української літератури 

в педагогічному коледжі. Луцьк, 2021. 324 с. 

- Кузьміна І. В. Українська мова з «теплими історіями» (мініпосібник-

практикум). Луцьк, 2021. 43 с. 

- Кузьміна І. В. Сучасна українська мова: практикум (навчально-

методичні рекомендації). Луцьк, 2021. 77 с. 

- Тамара Бойко. Літературні сценарії. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 80 с. 

- Тамара Бойко. Вивчення творчості Олеся Гончара. Луцьк: ПП Іванюк 

В. П., 2021. 80 с. 

- Нарихнюк Н. Ю. Збірник практичних завдань з математики (І частина): 

навчальний посібник з математики. 

- Нарихнюк Н. Ю. Збірник практичних завдань з математики (ІІ 

частина): навчальний посібник з математики. 

- Хрестоматія хормейстера: навчально-методичний посібник/автор-

упорядник Штихалюк В. І. 

- Трач О. Т. Географія: тестові завдання, географічні задачі/укладач О. Т. 

Трач: Видавництво «Вежа-Друк», 2021. 48 с. 

- Антонюк Н. А., Марчук С. С. Курс лекцій зі вступу до спеціальності з 

основами академічної доброчесності. Частина І для студентів спеціальності 013 

Початкова освіта освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр: 

навч. посібник. В 2-х Ч. Ч. І. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 61 с. 

- Ярощук Н.П. Практикум з психології (загальної та вікової) : навчально-

методичний посібник. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2021. 99 с. 

- Войнаровський А.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи у 

класі баяна (акордеона) для здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр спеціальності Середня освіта (Музичне 

мистецтво). Луцьк: ПП Іванюк В.П.,2021. 43 с. 

- Войнаровський А.Ю. Розвиток слухової активності здобувачів освіти 

на заняттях з фортепіано: методичні рекомендації для студентів спеціальності 

Початкова освіта освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 66 с. 

 

 

 

 

 



ЗАСІДАННЯ № 3 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 24.01.2022 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення циклових 

комісій станом на січень 2022 року. 

2. Про підготовку до ЗНО. 

3. Про результати проведення онлайн-опитування здобувачів освіти на 

тему: «Анкета оцінювання освітнього процесу у Луцькому педагогічному 

фаховому коледжі для здобувачів освіти». 

4. Про рекомендування до друку навчально-методичних видань. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення 

циклових комісій станом на січень 2022 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Оновити список джерел і рекомендованої літератури у ряді робочих 

програм та навчально-методичних комплексів. 

1.3. Удосконалити розділ «Інформаційні ресурси в Інтернеті» (в робочих 

програмах та навчально-методичних комплексах), включаючи у цей розділ 

нормативну базу (стандарт освіти, професійний стандарт), Наукові бібліотеки, 

загальні Інтернет-джерела. 

1.4. Синхронізувати компетентності ОПП з конкретизованими 

компетентностями освітнього компоненту в лекціях, семінарах, практичних і 

т.д. 

1.5. Увиразнити в складових навчально-методичних комплексів місце 

навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі ОПП. 

1.6. Гарантам ОПП проводити за потреби зустрічі з групами забезпечення 

освітнього процесу для узгодження та вироблення спільних вимог до 

навчально-методичного забезпечення дисциплін ОПП. 

 

2. Про підготовку до ЗНО 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

2.1. Інформацію взяти до відома. 

2.2. Врахувати помилки при підготовці та покращити результати ЗНО 

2022 року. 

 



3. Про результати проведення онлайн-опитування здобувачів освіти 

на тему: «Анкета оцінювання освітнього процесу у Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі для здобувачів освіти» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

3.1. Інформацію взяти до відома. 

3.2. Розмістити результати опитувань здобувачів освіти на сайті коледжу; 

ознайомити із пропозиціями по результатах опитування керівників структурних 

підрозділів, відповідальними за їх виконання (декани факультетів, гаранти опп, 

завідувачі кафедр, куратори): 

1) ознайомити здобувачів освіти з нормативно-правовою базою, зокрема 

детально роз’яснити позиції положень Коледжу, які пов’язані з організацією 

освітнього процесу;  

2) поінформувати здобувачів освіти про організацію системи оцінювання 

в Коледжі, відображену в Положенні про порядок оцінювання знань здобувачів 

освіти в умовах кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу у 

Коледжі;  

3) інформувати здобувачів освіти про щорічний перегляд діючих ОПП, 

проводити круглі столи з метою обговорення результатів анкетування щодо 

змісту ОПП, про право здобувача освіти подавати свої пропозиції щодо 

покращення змісту ОПП в цілому і окремих ОК;  

4) провести семінар-практикум «Інноваційні технології в підготовці 

майбутніх фахівців педагогічної освіти» з метою покращення ефективності 

застосовуваних методів і методик викладання дисциплін; 

5) активізувати роботу студентської ради щодо створення умов для 

самореалізації здобувачів освіти, формування у них організаторських навичок, 

лідерських якостей тощо, реалізації основних завдань і функцій студентського 

самоврядування; 

6) популяризувати цінності та принципи Кодексу академічної 

доброчесності, пропагуючи взаємоповагу у стосунках студент-студент та 

студент-викладач; 

7) практикувати перевірку наукових робіт студентів на унікальність і 

рівень самостійності досліджень. 

 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу 

вищої та фахової передвищої освіти (Випуск 3). Луцьк : Комунальний заклад 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2022. 

97 с. 
- Гончарук О. М., Дмитренко Н. С., Шуст Л. М. Методичні рекомендації 

щодо виконання курсових робіт з методики навчання предметів мовно-

літературної освітньої галузі. Луцьк, 2020. 36 с. 



- Гончарук О. М., Шуст Л. М. Прийоми формування компетентності 

вільного володіння державною мовою в здобувачів початкової освіти на уроках 

української мови та читання. Луцьк, 2020. 48 с. 
- Василь Суворов, Ярослав Назар, Зоя Скакальська, Марія П’явка. 

Співаємо разом 3-4 клас. Луцьк : Терен, 2022. 140 с. 
- Ярощук Н. П. Психологічний супровід адаптації студентів до умов 

освітнього процесу: на допомогу кураторам : методичний посібник. Луцьк : ПП 

Іванюк В. П., 2022. 82 с. 
- Шуль Г. К., Поліщук О. В. Формування навичок акторської 

майстерності у професійній підготовці музиканта-педагога. Методичні 

рекомендації. Луцьк: Терен, 2022. 48 с.  
- Кобук О. А., Смокович Т. В. Методи виявлення та психолого-

педагогічні умови розвитку обдарованих дітей: методичні рекомендації. Луцьк : 

Просто Друк, 2022. 46 с. 
- Кобук О. А., Смокович Т. В. Методи розвитку емоційного інтелекту 

здобувачів освітнього процесу: методичні рекомендації. Луцьк : Просто Друк, 

2022. 46 с. 
- Хореографічне мистецтво. Ритміка : навч.-метод. посіб. / уклад. : Т. 

М. Царик. Луцьк : Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, 2022. Частина 1. 117 с. 
- Мистецтво. Культурні регіони світу : навч. посіб. / авт.-упоряд. 

О. Галан, Ю. Луцюк. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2022. 98 с. 
- Методи й технології розвитку критичного мислення на уроках у 

початковій школі: практичний кейс (громадянська та історична освітня галузь) : 

навч.-метод. посіб. /авт.-упоряд.: Г. Єрко, Ю. Луцюк. Луцьк : КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж», 2022. 76 с. 
 

 


