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ІІ.  ЦИКЛОГРАМА УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

 

 
І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

ПН 9.00 – 10.00 

адміністративна нарада 
9.00 – 10.00 

адміністративна нарада 
9.00 – 10.00 

адміністративна нарада 
9.00 – 10.00 

адміністративна нарада 

13.10 - 13.40 

засідання старостату 
13.10 - 13.40 

засідання старостату  
13.10 - 13.40 

засідання старостату 
13.10 - 13.40 

засідання старостату 

13.00 – 14.00 

засідання кафедри теорії, 

методики музичної освіти та 

інструментальної підготовки 

факультету  

 15.00 – 16.00 

засідання органів студентського 

самоврядування 

 

 16.00 – 16.30 

нарада відповідальних  за 

проходження практики 

  

ВТ 13.00 – 14.00 

засідання кафедри диригентсько-

хорових дисциплін та постановки 

голосу факультету 

  15.00- 16.00 

нарада завідувачів кафедр 

факультету 

СР   15.00 – 17.00 

засідання Вченої ради факультету 

 

ЧТ 13.00 – 14.00 

засідання кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти 

факультету 

13.10 - 13.40 

нарада з питань профорієнтації 

 

 13.10 - 13.40 

засідання студентського  

профспілкового комітету 

ПТ    13.10 - 13.40 

нарада з питань якості організації 

освітнього процесу 

15.00 – 17.00 

години прийому декана 
15.00 – 17.00 

години прийому декана 

15.00 – 17.00 

години прийому декана 
15.00 – 17.00 

години прийому декана 
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І. ВСТУП 

У 2021-2022 навчальному році на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР 

навчалось 333 студенти, з них: на денній (очній) формі – 257 студентів (13 груп) та на заочній формі – 76 студентів (6 груп) за наступними  

спеціальностями: 

- денної (очної) форми – освітній ступінь бакалавр: 012 Дошкільна освіта – 177 студентів (8 груп), 025 Музичне мистецтво – 80 студентів 

(5 груп);  

- заочної форми – освітній ступінь бакалавр: 012 Дошкільна освіта – 76 студентів (6 груп).  

Освітній процес на факультеті забезпечували науково-педагогічні працівники кафедр коледжу, з яких випусковими є три: теорії та 

методики дошкільної освіти (завідувач канд.пед.н. Бубін А.О.); теорії, методики музичної освіти та інструментальної підготовки (завідувач 

канд.пед.н. Жорняк Б.Є); диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу (канд.мист. Регуліч І.В.) 

У 2022 році управління освіти та науки довело план прийому студентів на 2022-2023 навчальний рік, зокрема: - денна форма навчання, за 

спеціальностями (освітній ступінь бакалавр): 012 Дошкільна освіта – 35 осіб; 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) – 15 осіб; 

- заочна форма навчання за спеціальностями (освітній ступінь бакалавр): 012 Дошкільна освіта – 25 осіб. 

Відповідно до кваліфікаційного сертифікату (АЕ №002332 від 18.10.2018) виданого підприємством з технічного обстеження будівель і 

споруд «Експерт» КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради задовольняє вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

В зв’язку із запровадженням воєнного стану в закладі освіти готові до використання 4 приміщення для укриття населення як 

найпростішого укриття для 790 осіб. Відповідні акти оцінки об’єктів були підписані комісією 23.09.2022. 

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради є самостійною установою обласної 

комунальної форми власності, його засновник – Волинська обласна рада. Регіональне замовлення на підготовку спеціалістів здійснює обласне 

управління освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації.  

 Разом з тим, студенти факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва отримують наступні спеціалізації: 

 
Освітній ступінь Спеціальність 4 курс навчання 1-3 курс навчання 

 

 

 

Бакалавр 

(стаціонар) 

Дошкільна освіта 

Гувернер  Гувернер (Тьютор) 

Керівник гуртка англійської мови – 

Керівник хореографічного гуртка – 

Асистент вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти Асистент вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти 

Музичне мистецтво Фахівець з музично-інформаційних технологій – 

 

 

Бакалавр (заочна) 

Спеціальність 4 курс навчання  1-3 курс навчання 

Дошкільна освіта 
Гувернер Гувернер (Тьютор)  

Керівник гуртка англійської мови Асистент вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти 

 Спеціальність   2 курс навчання 1 курс навчання 

Бакалавр (заочна) 
Дошкільна освіта 

Гувернер (Тьютор)  

 

 

Асистент вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти  
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У 2015 році акредитовано спеціальності 012 Дошкільна освіта (сертифікат НД № 0387598), 025 Музичне мистецтво (сертифікат НД № 

0387600), у 2020 році – освітньо-професійну програму Музичне мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво (сертифікат КК 03009762). 

У 2021 році проліцензовано спеціальність 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

- Підготовка фахівців освітньої галузі, спроможних впроваджувати у педагогічну діяльність досягнення сучасної науки, оптимально 

використовувати інноваційні технології, вільно орієнтуватись в інформаційному та іншомовному середовищі. 

- Створення оптимальних умов для реалізації освітніх реформ. Сприяння осучасненню змістового, процесуального, наукового, 

методичного компонентів освітнього процесу відповідно до вимог Нової української школи. 

- Здійснення системи профорієнтаційних заходів серед учнівської молоді області з метою залучення до здобуття педагогічної професії. 

- Спрямування освітнього процесу на адаптацію до умов карантинних обмежень у період пандемії коронавірусу. 
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання Відповідальні 

 НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Розробити та затвердити графік освітнього процесу факультету до 01.09 Наталія Борбич  

Наталія Іванова  

2 Закріпити навантаження штатних співробітників кафедр та викладачів 

факультету 

серпень-вересень Наталія Борбич  

Наталія Іванова 

3 Призначити кураторів академічних груп до 01.09 Тетяна Оксенчук  

Наталія Іванова  

4 Ознайомити професорсько-викладацький склад кафедр з діючими 

навчальними планами та програмами 

до 01.09 Наталія Іванова  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч  

5 Сформувати базу даних контингенту студентів факультету 2022 року 

вступу 

серпень-вересень Наталія Іванова, 

куратори академічних 

груп 

6 Оформити журнали академічних груп, особові справи студентів нового 

прийому 

до 15.09 куратори академічних 

груп 

7 Забезпечити викладачів та студентів необхідною документацією 

(журнали академічних груп, журнали для індивідуальних занять, 

педагогічної практики, журнали для факультативної роботи, журнали 

обліку роботи кафедр, екзаменаційні відомості, індивідуальні журнали 

обліку роботи викладачів) 

до 29.08 

Наталія Іванова  

8 Перегляд та оновлення навчально-методичних комплексів з дисциплін за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта, 025 Музичне мистецтво для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

до 01.09 Гаранти ОПП, члени 

робочої групи 

9 Розробити і затвердити робочі програми та силабуси начальних 

дисциплін на 2022-2023 н.р.  вересень, січень 

 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч  

10 Розробити і затвердити розклади навчальних занять та факультативів на 

І, ІІ семестри 

вересень, січень Наталія Борбич  

Наталія Іванова 

11 Розробити і затвердити індивідуальні плани викладачів на 2022-2023 нр 

вересень 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

 

12 

 

Затвердити графіків консультацій на І семестр 2022-2023 н.р. 
вересень, січень 

 

Алла Бубін  
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Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

13 Організація зимової та літньої екзаменаційних сесій грудень, 2022; 

травень-червень 

2023 

Наталія Борбич  

Наталія Іванова 

14 Організація та проведення підсумкової атестації на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

червень, 2023 Наталія Борбич  

Наталія Іванова 

15 Планування, організація і контроль усіх видів педагогічної практики 

студентів 

вересень, січень Наталія Іванова 

Олена Пуш  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

16 Організація та моніторинг засідань кафедр 

щомісячно 

Наталія Іванова 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

17 Моніторинг проведення навчальних занять згідно з навчальними 

планами 

впродовж року Наталія Іванова 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

18 Організація та моніторинг відвідування, взаємовідвідування навчальних 

занять викладачами та завідувачами кафедр впродовж року 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

19 Робота з підвищення кваліфікації викладачів факультету, вивчення 

передового досвіду та інноваційних технологій 

згідно графіка 

підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

Ірина Ковальчук  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

20 Співпраця з роботодавцями: 

• залучення до навчальних занять 

• участь у роботі ЕК 

• експертиза освітніх програм 

впродовж року 

Наталія Іванова 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 
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21 

 

 

Моніторинг якості надання освітніх послуг в  за 

алгоритмом: 

• опитування першокурсників 

• анкетування «Викладач очима студентів» 

• опитування здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх 

послуг, форм та методів навчання 

• побудова рейтингу успішності студентів денної форми навчання 

• аналіз показників якості/успішності здобувачів вищої освіти 

впродовж року 

 

 

 

 

Наталія Іванова 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч  

22 Упровадження в освітній процес нових форм дистанційного навчання 

студентів впродовж року завідувачі кафедр 

23 Підготувати матеріали до наказу про призначення стипендії студентам до 15.01.2022 

до 01.07.2023 

Наталія Іванова, 

куратори груп 

24 Організація роботи державної екзаменаційної комісії червень 2023 Наталія Іванова 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч куратори 

груп 

25 Висвітлення заходів та подій факультету на сайті коледжу та факультету впродовж року Алла Галабуз 

 

26 

Планування навчального навантаження викладачів на 2023-2024 н. р. травень-червень Наталія Іванова 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

27 Звіт за результатами навчальної та науково-методичної діяльності  травень Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

28 Планування навчальної та науково-методичної діяльності на 2023-2024 

н. р. 
травень 

Наталія Іванова  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

29 Тиждень факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва 

жовтень 

Наталія Іванова  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 
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30 

 

 

Забезпечення якості виконання курсових робіт здобувачами коледжу: 

-оновлення методичних рекомендацій, тематики курсових робіт; 

-методичний семінар з науковими керівниками курсових досліджень 

«Культура взаємодії: ефективне наукове керівництво курсовими 

дослідженнями» 

 

 

вересень 

жовтень 

 

 

Ірина Коваьчук 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

 

31 Моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення кафедр 
серпень 

вересень 

Ірина Ковальчук 

Наталія Іванова 

завідувачі кафедр 

32 Моніторинг процесу організації освітнього процесу з використання ІКТ 
протягом року 

Ірина Ковальчук 

завідувачі кафедр 

33 Організація опитування здобувачів освіти щодо якості надання освітніх 

послуг 
протягом року 

Ірина Ковальчук 

завідувачі кафедр 

34 Рекомендація до друку підручників, посібників, навчально-методичних 

матеріалів та електронних засобів навчання викладачів факультету 
протягом року 

Ірина Ковальчук 

завідувачі кафедр 

35 Звіти завідувачів кафедр про виконання навчально-методичної роботи 

кафедр факультету ДОММ 
1 раз на квартал 

Наталія Іванова 

завідувачі кафедр  

36 Аналіз і впровадження проєктів внутрішньої документації з метою 

покращення якості освітніх послуг 
 

 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 

1 Підготовка документації до акредитації освітньо-професійної програми 

«Дошкільна освіта» освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр за даною програмою 

впродовж року Керівник, члени 

робочих груп 

 

ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. НАУКОВІ ТЕМИ КАФЕДР ТА ЗАХОДИ,СПЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 

1 «Формування професійних компетентностей у майбутніх педагогів дошкільної 

освіти в умовах викликів сьогодення» 

 

2019-2024 

роки 

викладачі кафедри 

теорії та методики 

дошкільної освіти 

 Участь в україно-датському проєкті  «The LEGO Faundation». Впровадження 

спецкурсів на ІІІ-IV курсах спеціальності 012 Дошкільна освіта 

2022-2023 

н.р. 

Наталія Іванова 

Алла Бубін 
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2 

 

«Формування фахових музично-теоретичних та методико-практичних 

компетентностей для якісної музично-педагогічної діяльності вчителя музичного 

мистецтва ЗЗСО та керівника музичного ЗДО в умовах інтеграції в освітній 

європейський простір» 

 

2019-2024 

роки 

 

 

 

викладачі кафедри 

теорії, методики 

музичної освіти та 

інструментальної  

підготовки  Узагальнення науково-методичних матеріалів викладачів кафедри з використання 

технологій Вальфдорської педагогіки в підготовці керівника музичного 

2022-2023 

н.р. 

3 «Стратегії формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва ЗЗСО та керівника музичного ЗДО» 

2019-2024 

роки 

 

викладачі кафедри 

диригентсько-

хорових дисциплін 

та постановки 

голосу 
 Узагальнення науково-методичних матеріалів викладачів кафедри з використання 

технологій Вальфдорської педагогіки в підготовці керівника музичного 

2022-2023 

н.р. 

 

2. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

1 Участь викладачів-здобувачів наукових ступенів у засіданнях Ради молодих 

науковців коледжу 

згідно 

плану  

Аліна Циплюк  

завідувачі кафедр 

 

3. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.) 

1 Науково-просвітницький проект до Дня дошкілля вересень Наталія Іванова, 

Алла Бубін  

2 Тиждень факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва 

жовтень 

Наталія Іванова  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

3 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, 

практика», присвячена 300-річчю від дня народження Григорія Савича Сковороди 

листопад Наталія Іванова, 

Алла Бубін,  

Богдана Жорняк,  

Ірина Регуліч 

4 Дискусійна панель з випускниками спеціальності 012 Дошкільна освіта та 

роботодавцями «Професійна підготовка вихователя: інтеграція теорії та практики» 

грудень Алла Бубін 

Наталія Іванова 

5 Міжкафедральний методичний семінар для викладачів факультетів 

«Конфліктологічна культура викладача: реалії, виклики, шляхи формування» 

січень Алла Бубін 

Євгенія Дурманенко 

6 Семінар-дискусія зі стейкхолдерами спеціальності 025 Музичне мистецтво і 

представниками громадських організацій «Освітні інновації та пріоритетні 

напрямки розвитку мистецької освіти: в реаліях війни» 

січень Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

7 Коворкінг-сесія «Національна та міжнародна мобільність учасників освітнього 

процесу: шляхи диверсифікації 

січень Ольга Фаст 

Наталія Іванова 
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Конкурс диригентської майстерності серед студентів 31ММ, 41ММ, спеціальності 

025 Музичне мистецтво, присвячений творчості М.Леонтовича 

 

березень 

 

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

9 Всеукраїнський V мистецтвознавчий пленер «Мистецька парадигма: сучасний 

погляд» 
травень 

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

10 Дні науки - 2023 у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради та Факультеті ДОММ   травень 

Петро Бойчук 

Ольга Фаст 

Наталія Іванова 

11 Міжкафедральна оnline-зустріч з викладачами кафедри дошкільної освіти імені 

Т. Поніманської РДГУ на тему «Використання дарів Ф. Фрьобеля у роботі з 

дітьми дошкільного віку в контексті STREAM-освіти» 

травень 

Алла Бубін 

Наталія Іванова 

4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

1 Лекція-концерт «Особливості індивідуального вокального стилю Соломії 

Крушельницької» 

жовтень Богдана Жорняк,  

Ірина Регуліч  

2 Міні-кліпи студентського пайдейя-театру «Барви» з національно-патріотичної 

тематики 

жовтень Ігор Степанюк 

Олена Стрельбіцька 

рада молодих 

науковців 

3 Конкурс відео-байки на тему «Григорій Сковорода: навчає і навчається разом з 

нами» до Дня української писемності та мови та 300-річчя з дня народження 

Григорія Сковороди 

листопад Аліна Циплюк, 

Катерина П’явка, 

рада молодих 

науковців 

4 Семінар-практикум спільно з радою молодих науковців та студентським активом 

«Національно-патріотичне виховання в дошкільній освіті: сьогодні і завжди» 

лютий Аліна Циплюк, 

Катерина П’явка, 

рада молодих 

науковців 

5 VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Волинська весна: 

перші паростки науки» березень 

Алла Бубін 

Сергій Марчук 

Наталія Борбич  

6 Майстер-клас «У класі майстра» в рамках міжнародного конкурсу баяністів-

акордеоністів «InterSvitiaz accomuzic – 2023» - березень березень 
Владислав Рокош  

7 Круглий стіл «Академічна доброчесність українського студентства» 

квітень 

Аліна Циплюк, 

Катерина П’явка, 

рада молодих 

науковців 
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Освітній дайджест «Професія вчителя: традиції та інновації» 

 

травень 

 

Марія Козігора 

Галина Голя 

 

9 

 

Конкурс наукових студентських робіт 

 

квітень-

травень 

 

Викладачі 

факультету 

5. РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

1 Створення проєктних груп для написання ґрантових заявок жовтень Наталія Іванова  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

2 Підтримка наявних та встановлення нових партнерських зв’язків із закордонними 

університетами та організаціями, спрямованих на розробку та впровадження 

спільних науково-освітніх проектів 

впродовж 

року 

Наталія Іванова  

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

3 Он-лайн зустрічі, гостьові лекції, майстер-класи з українськими та зарубіжними 

науковцями закладів вищої освіти 

впродовж 

року 

викладачі кафедр 

факультету 

 

6. ЗАСІДАННЯ, НАРАДИ 

1 Проведення засідань кафедр факультету  за окремим 

планом 

Алла Бубін  

Богдана Жорняк  

Ірина Регуліч 

2 Участь у засіданнях Вченої ради коледжу, факультету за окремим 

планом 

Наталія Іванова  

 

3 Участь у засіданнях науково-методичної ради коледжу за окремим 

планом  

Наталія Іванова  

 

V. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ 

№  Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1 Організаційне засідання студентів-тьюторів та кураторів серпень 

2022 

Рада студентського 

самоврядування, 

куратори груп 

2 Поселення студентів у гуртожиток відповідно до графіку серпень- 

вересень 

 2022 

Алла Хомярчук 
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Проведення організаційних зборів для студентів першого курсу 

 

вересень 

2022 

 

Наталія Іванова  

Тетяна Оксенчук  

 

 

4 

 

Вибори старост та студентського активу академічних груп І-х курсів 

 

вересень 

2022 

 

куратори груп 

5 Проведення методичних семінарів з кураторами академічних груп щомісяця Світлана Бахомент 

куратори груп 

6 Аналіз стану успішності першокурсників, місце самостійної підготовки до 

занять в режимі змішаного навчання в умовах військового стану 

січень 

2023 

Наталія Іванова  

7 Звіти кураторів академічних груп про організацію виховної роботи зі 

студентами 

щомісяця Наталія Іванова  

куратори груп 

8 Засідання студентської ради Факультету два рази в 

місяць 

голова ради 

студентського 

самоврядування 

9 Засідання старостату студентських академічних груп щотижня голова ради 

студентського 

самоврядування 

10 Засідання студентського профспілкового комітету два рази в 

місяць 

голова ради 

студентського 

самоврядування 

11 Моніторинг серед студентів ІІ-ІV курсів щодо потреб у проживанні в 

гуртожитку на новий навчальний рік, формування бази даних 

травень-

червень 

2023 

голова ради 

студентського 

самоврядування 

12 Підсумки соціально-гуманітарної діяльності Факультету дошкільної освіти та 

музичного мистецтва 

червень 

2023 

голова ради 

студентського 

самоврядування 

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОММ 

1 Культурно-мистецький проект «Посвята першокурсників у студенти» вересень 

2022 

Наталія Іванова  

куратори груп 

2 Науково-просвітницький проєкт до Дня Дошкілля вересень 

2022 

Алла Бубін 

3 Іміджеві заходи з нагоди Тижня факультету дошкільної освіти та музичного 

мистецтва 

жовтень 

2022 

Наталія Іванова  

завідувачі кафедр 

4 Урочистості  з нагоди вручення дипломів студентам Факультету червень 

2023 

Наталія Іванова 

завідувачі кафедр 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

1 Оновлення бази даних студентів соціальних категорій впродовж 

року 

Ірина Чемерис  

2 Проведення моніторингу нарахування соціальних витрат, соціальної стипендії 

за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

впродовж 

року 

Ірина Чемерис  

3 Психолого-педагогічний та правовий супровід студентів, які знаходяться під 

опікою та на повному державному забезпеченні (згідно із законодавчою базою) 

впродовж 

року 

Ірина Чемерис  

4 Формування пакету документів щодо нарахування соціальних виплат студентам 

Факультету 

впродовж 

року 

Ірина Чемерис  

5 Забезпечення виплати грошової допомоги студентам, що її потребують, 

профспілковою організацією студентів 

впродовж 

року 

голова студентського 

профкому  

6 Здійснення психолого-педагогічного супроводу студентів соціальних категорій 

та студентів, що мешкають в гуртожитку 

впродовж 

року 

 Ірина Чемерис  

7 Ознайомлення студентів І курсу з правилами внутрішнього розпорядку КЗВО 

«Луцького педагогічного коледжу» ВОР та проведення інструктажу з техніки 

безпеки в умовах військового стану 

вересень, 

грудень 

2022; 

червень 

2023 

інженер з техніки 

безпеки  

Зеновій Коритан  

 

МАСОВІ ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ 

1 Урочистості з нагоди Дня знань та посвяти першокурсників у студенти 12.09.2022 Тетяна Оксенчук 

Світлана Бахомент 

2 Урочистий вечір з нагоди Дня працівників освіти жовтень Надія Антонюк 

Владислав Рокош 

3 Урочисті заходи, приурочені Дню Дошкілля вересень 

жовтень 

Наталія Іванова  

Алла Бубін  

4 Тематичний вечір з нагоди Дня захисника України жовтень Алла Бляшевська 

Ірина Регуліч  

5 Заходи з нагоди Дня української писемності та мови. Лялькова вистава до Дня 

української писемності. 

листопад Микола Мартинюк 

Надія Горбач 

студентський пайдейя-

театр «БАРВИ»  

6 Вечір, присвячений Міжнародному Дню студента листопад Галина Єрко 

Тетяна Бортнюк 

7 Культурно-просвітницький проєкт до 300-річчя від дня народження Григорія 

Сковороди 

грудень Наталія Іванова 

Надія Горбач 



 16 

 

7 

 

Урочистий вечір, присвячений 83-ій річниці Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 

грудень 

 

Петро Бойчук  

Тетяна Оксенчук 

 Василь Шкоба  

Віктор Корнелюк 

Анна Заицька 

8 Новорічний ранок для дітей працівників коледжу грудень Богдана Жорняк  

Олександр Курчаба 

9 Святкова концертна програма для жінок «Мистецький березіль» березень Олександр Митчик 

Володимир Ковальчук 

Андрій Войнаровський  

10 День відкритих дверей для абітурієнтів березень  Петро Бойчук  

Тетяна Оксенчук  

 Лілія Боремчук  

11 Всесвітній день вишиванки травень Микола Мартинюк 

Світлана Подолюк 

12 Заходи з нагоди вручення дипломів випускникам травень- 

червень 

Петро Бойчук  

Наталія Іванова куратори 

випускних груп 

ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОММ 

1 Висвітлення соціально-гуманітарної, науково-просвітницької, культурно-

мистецької діяльності Факультету на сайті та в інших соціальних мережах 

впродовж 

року 

Алла Галабуз, 

 голова ради 

студентського 

самоврядування 

2 Участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, мистецьких конкурсах, 

олімпіадах (за окремим переліком)   

впродовж 

року 

Алла Галабуз,  

голова ради 

студентського 

самоврядування 

3 Координація участі Факультету в освітньо-виставковій діяльності (за окремим 

планом) 

впродовж 

року 

Алла Галабуз,  

голова ради 

студентського 

самоврядування 

4 Співпраця з органами влади, громадськими, благодійними організаціями та 

фондами, освітніми та культурно-мистецькими закладами 

впродовж 

року 

Наталія Іванова, 
 Алла Галабуз, 

 голова ради 

студентського 

самоврядування 

5 Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл  впродовж 

року 

Наталія Іванова 

 Алла Галабуз  
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Створення іміджевого стилю Факультету 

 

вересень-

червень 

 

Наталія Іванова  

Алла Галабуз 

7 Оновлення інформаційно-рекламної продукції Факультету листопад-

травень 

Наталія Іванова  

Алла Галабуз 

8 Проведення персональних Днів відкритих дверей викладачів кафедр впродовж 

року 

завідувачі кафедр 

9 Розробка і розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо вступу на 

спеціальності Факультету 

впродовж 

року 

завідувачі кафедр 

10 Оновлення бази потенційних абітурієнтів та активна співпраця з ОТГ області та 

регіону  

впродовж 

року 

завідувачі кафедр 
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