
 5 

ІІІ. ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

Дата Порядок денний Доповідає 

серпень 1. Підсумки освітньої діяльності коледжу за 2022-2022 н. р. та 
пріоритетні напрями розвитку на 2022-2023 н. р. 

2. Підсумки прийому здобувачів освіти на навчання за 

освітнім ступенем бакалавр та освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр у 2022 році. 

3. Про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої та фахової передвищої освіти  за 
спеціальностями денної та заочної форм навчання на 2022-

2023 н. р. 

4. Про затвердження навчального навантаження науково-

педагогічним та педагогічним працівникам на 2022-2023 н. р. 
5. Про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої 

та фахової передвищої освіти у І семестрі 2022-2023 н. р. 

6. Про затвердження плану роботи Вченої ради та складу її 
Постійних комісій на 2022-2023 н. р. 

7. Про затвердження планів роботи закладу та структурних 

підрозділів на 2022-2023 н. р. 

Бойчук П.М. 
 

Боремчук Л.І. 

 
 

Борбич Н.В. 

 
 

       

Борбич Н.В. 

 
Борбич Н.В. 

 

Фаст О.Л. 
 

Борбич Н.В. 

 

вересень 1. Про результати рейтингового оцінювання роботи 
професорсько-викладацького складу коледжу за 2021-2022 н. 

р.  

2. Про перспективні завдання у сфері науково-дослідницької 
та інноваційно-проектної діяльності коледжу у 2022-2023 н. р. 

3. Пріоритетні напрями роботи бібліотеки у 2022-2023 н.р. 

4. Підготовка фахівців дошкілля в умовах військової агресії: 

методичний аспект. 

Борбич Н.В.,  
Фаст О.Л. 

 

Фаст О.Л. 
 

Горбач Н.В. 

Іванова Н.В. 

жовтень 1. Форми психологічного втручання для збереження й 

підтримання психічного здоров’я  учасників освітнього 

процесу. 
2. Організація практичної підготовки студентів коледжу під 

час дії правового режиму воєнного стану. 

3. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та 

забезпечення раціональної організації освітнього процесу у 
цей період. 

Ярощук Н.П. 

 

 
Пуш О.А. 

 

Бойчук А.М. 

листопад 1. Організація волонтерської діяльності учасників освітнього 

процесу коледжу як важливий компонент реалізації основних 
завдань Концепції національно-патріотичного виховання в 

системі освіти України. 

2. Про правосуб’єктність учасників освітнього процесу під 

час дії правового режиму воєнного стану. 
3. Осучаснення змісту педагогічної практики при підготовці 

майбутніх учителів фізичної культури. 

Оксенчук Т.В. 

 
 

 

Смолюк А.І. 

 
Денисенко Н.Г.  

19 грудня Урочисте засідання вченої ради 
 з нагоди 83 річниці коледжу 

Голова Вченої ради 

грудень 1. Про стан підготовки коледжу до вступної кампанії 2023 

року, затвердження Правил прийому до КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради.  
2. Про моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання 

випускників КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 
3. Електронний репозитарій КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради: особливості формування 

та перспективи розвитку. 

Оксенчук Т.В.,  

декани факультетів,  

 
Боремчук Л.І.,  

Пуш О.А. 

 
Горбач Н.В. 

січень 1. Європейський досвід забезпечення якості змісту вищої 
освіти: аналітика та шляхи імплементації. 

Фаст О.Л. 
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2. Звіти структурних підрозділів та випускових кафедр щодо 

результатів науково-педагогічної діяльності за 2022 рік. 

3. Про підсумки освітньої діяльності коледжу за І семестр 
2022-2023 н.р. та організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 

2022/2023 н.р. 

Фаст О.Л., завідувачі 

випускових кафедр 

Борбич Н.В., 
Раковець О.Ю. 

лютий 1. Про результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо 

якості реалізації ОПП. 
2. Затвердження фінансового звіту за 2022 рік та кошторису 

витрат на 2023 рік. 

3. Роль профспілки у формуванні здорового способу життя 
студентів. 

4. Про стан охорони праці та пожежної безпеки у коледжі і 

гуртожитку та заходи щодо їх покращення.  

Ковальчук І.Л. 

 
Заверуха О.М. 

 

Хомярчук А.П. 
 

Коритан З.М. 

 

березень 1. Модель підготовки професійно-мобільного вчителя 
фізичної культури в умовах педагогічного коледжу. 

2. Роль якості викладання у внутрішній системі забезпечення 

якості освіти. 
3. Про затвердження кандидатур голів атестації здобувачів 

вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань 

(спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 
013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 

02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво) та 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузей 

знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (013 Початкова 
освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і 

мистецтво (025 Музичне мистецтво). 

4. Про організацію громадських обговорень проектів 
освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти 

освітнього ступеня бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт, 014 
Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво). 

5. Про затвердження анотованих каталогів вибіркових 
освітніх компонентів за освітньо-професійними програмами 

підготовки здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавр 

галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 
Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична 

культура і спорт, 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво), 02 Культура і 

мистецтво (025 Музичне мистецтво). 

Денисенко Н.Г. 
 

Ковальчук І.Л. 

 
Борбич Н.В. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Гаранти ОПП 
 

 

 

 
 

 

Раковець О.Ю. 
 

 

 
 

 

квітень 1. Про стан підготовки та організації у коледжі Днів науки-

2023. 

2. Переддипломна практика студентів коледжу: пріоритети 
організації, зміст та перспективи. 

3. Про затвердження програм атестації здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань 

(спеціальності) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 
013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 

02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво) та 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузей 
знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (013 Початкова 

освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і 

мистецтво (025 Музичне мистецтво). 

4. Про результати акредитації освітньо-професійної програми 
«Дошкільна освіта» освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. 

Фаст О.Л. 

 

Пуш О.А. 
 

Борбич Н.В. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Борбич Н.В. 
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травень- 

червень 

1. Про результати рейтингового оцінювання роботи 

професорсько-викладацького складу коледжу за 2022-2023 н. 

р.  
2. Аналіз роботи Ради молодих науковців у 2022-2023 н.р. та 

перспективи діяльності у 2023-2024 н.р. 

3. Про затвердження результатів обрання здобувачами вищої 
освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань 

(спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт, 014 

Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне 

мистецтво) вибіркових освітніх компонентів за відповідними 

освітньо-професійними програмами. 
4. Про підсумки громадських обговорень проектів освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 
013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт, 014 

Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво). 
5. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня бакалавр галузей знань 01 Освіта/Педагогіка 

(спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 
017 Фізична культура і спорт) та 02 Культура і мистецтво 

(спеціальності 025 Музичне мистецтво). 

6. Про підсумки атестації здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузей знань 
(спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (013 Початкова освіта, 

017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 

Музичне мистецтво). 
7. Про підсумки роботи Вченої ради в 2022-2023 н.р. та 

виконання рішень, які прийняті на попередніх засіданнях 

Вченої ради коледжу. 

Борбич Н.В., 

Фаст О.Л. 

 
Циплюк А.М. 

 

Раковець О.Ю. 
 

 

 

 
 

 

 
Гаранти ОПП 

 

 

 
 

 

 
Борбич Н.В. 

 

 
 

 

Казмірчук О.А. 

 
 

 

 
Секретар Вченої ради 
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