
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НА 2022/2023 Н.Р. 

 Дата Порядок денний Доповідає 

серпень 1. Про план Методичної роботи ЛПФК на 2022/2023 н.р. 

2. Про затвердження навчальних планів усіх спеціальностей 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

навчання на 2022-2023 н.р. 

3. Про затвердження навантаження педагогічних (науково-

педагогічних) працівників на 2022-2023 н.р. 

4. Про затвердження графіку освітнього процесу підготовки 

фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр.  

5. Про затвердження Планів роботи циклових комісій на 

2022/2023 н.р. 

6. Про науково-методичні тижні циклових комісій. 

Борбич Н.В. 

Борбич Н.В. 

 

 

Борбич Н.В. 

 

Раковець О.Ю.  

 

 

голови циклових 

комісій 

Ковальчук І. Л. 

вересень 1. Про затвердження робочих програм освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

2. Про розподіл тематики і порядок виконання курсових робіт. 

3. Якісне навчально-методичне забезпечення – запорука 

ефективного освітнього процесу. 

4. Про нормативне врегулювання оплати практичної підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти. 

5. Підвищення кваліфікації та професійне зростання викладачів 

циклової комісії теорії і методики фізичного виховання: шляхи 

та інструменти. 

6. Про рекомендування до друку навчально-методичних видань. 

Борбич Н.В. 

 

 

Ковальчук І.Л. 

Ковальчук І.Л., 

Раковець О.Ю. 

Пуш О.А. 

 

Ковальчук В.В. 

 

 

голови ЦК 

жовтень 1. Про удосконалення роботи циклових комісій відділення 

«Музичного виховання та фізичної культури» щодо дотримання 

принципів академічної доброчесності педагогічними 

працівниками та здобувачами фахової передвищої освіти. 

2. Дотримання викладачами циклової комісії шкільної, 

дошкільної педагогіки та психології принципів академічної 

доброчесності в умовах дистанційного навчання. 

3. Музичне виховання як невід’ємний чинник в системі 

підготовки майбутнього фахівця української освіти. 

 

Зарицька А.А. 

 

 

 

 

Антонюк Н.А. 

 

 

Рокош В.Й.  

листопад 

 

1. Звіт робочої групи по результатах вивчення та оцінювання 

Критерію 4. «Контрольні заходи, оцінювання програмних 

результатів навчання здобувачів освіти та академічна 

доброчесність» Положення про акредитацію освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України від 01.07.2021 №749. 

2. Розгляд внутрішньої документації, яка впливає на освітню 

діяльність та якість освіти. 

 

3. Особливості написання курсової роботи з методики навчання 

предметів мовно-літературної освітньої галузі (із врахуванням 

особливостей навчання в умовах НУШ). 

Борбич Н.В. 

 

 

 

 

 

Борбич Н.В., 

Ковальчук І.Л., 

Раковець О.Ю. 

 

Гончарук О.М. 

 

грудень 1. Про результати самооцінювання ОПП Дошкільна освіта. 

2. Про зміни до правил прийому до Луцького педагогічного 

фахового коледжу у 2023 році відповідно до Порядку прийому 

на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2023 році. 

3. Про розгляд та визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького 

педагогічного фахового коледжу. 

4. Проєкт як один із шляхів реалізації компетентнісного підходу. 

5. Про адаптацію першокурсників в освітньому середовищі 

(успішність, рівень музичної підготовки). 

Борбич Н.В. 

Боремчук Л.І. 

 

 

голови циклових 

комісій 

 

Єрко Г.І. 

Герасимчук В.В. 

 



6. Про результати спортивно-масової роботи в Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі. 

7. Про рекомендування до друку навчально-методичних видань. 

Тарасюк В.Й. 

 

голови циклових комісій 

січень 1. Про підсумки освітньої діяльності Луцького педагогічного 

фахового коледжу за І семестр 2022/2023 н.р. та організацію 

освітнього процесу у ІІ семестрі 2022/2023 н.р. 

2. Про навчально-методичний супровід практичної підготовки 

студентів коледжу. 

3. Підвищення ефективності підготовки здобувачів освіти до 

ЗНО з математики у контексті сучасного інформаційного 

простору. 

Казмірчук О.А., 

Борбич Н.В., 

Раковець О.Ю. 

 

Пуш О.А. 

 

Нарихнюк Н.Ю. 

березень 1. Про затвердження кандидатури голови атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

2. Про організацію громадських обговорень проектів освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво), 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура). 

3. Про розгляд та схвалення проєктів анотованих каталогів 

вибіркових освітніх компонентів за освітньо-професійними  

програмами підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей:  012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво), 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

4. Про роботу студентського самоврядування в ЛПФК. 

5. Про рекомендування до друку навчально-методичних видань. 

Борбич Н.В. 

 

 

 

гаранти ОПП 

 

 

 

 

 

 

Раковець О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Оксенчук Т.В. 

голови циклових комісій 

квітень 1. Про затвердження програми атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

2. Про результати акредитації освітньо-професійної програми 

Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. 

Борбич Н.В. 

 

 

 

Борбич Н.В. 

 

 

травень 1. Про підсумки громадських обговорень проєктів освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво), 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура). 

2. Про схвалення результатів обрання здобувачами фахової 

передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) вибіркових освітніх компонентів за 

відповідними освітньо-професійними програмами. 

гаранти ОПП 

 

 

 

 

 

 

Раковець О.Ю. 

 

 

 

червень 1. Про підсумки організації освітньої діяльності на відділеннях в 

ЛПФК у 2022/2023 н.р. 

2. Про розгляд та визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького 

педагогічного фахового коледжу. 

3. Про рекомендування до друку навчально-методичних видань. 

Казмірчук О.А., 

Шкоба В.А. 

голови циклових 

комісій 

 

голови циклових комісій 

 


