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СКЛАД 

Науково-методичної ради   

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 

 Голова Науково-методичної ради 

ФАСТ      - 

Ольга Леонідівна 

проректор з науково-педагогічної роботи                     

та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 
 

Заступники голови Науково-методичної ради 

БОРБИЧ          - 

Наталія Віталіївна 

проректор з навчальної роботи, кандидат 

педагогічних наук. 

        ІВАНОВА 

Наталія Володимирівна 

декан факультету дошкільної освіти та 

музичного мистецтва, доктор філософських наук, 

доцент. 

  

Члени Науково-методичної ради: 

ГОЛЯ 

Галина Миколаївна 

секретар Науково-методичної ради, 

аспірант Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

 

ДЕНИСЕНКО 

Наталія Григорівна 

декан факультету початкової освіти та 

фізичної культури, доктор педагогічних наук. 

КОВАЛЬЧУК 

Ірина Леонідівна 

начальник навчально-методичного відділу, 

кандидат філософських наук, доцент. 

РАКОВЕЦЬ               

Оксана Юріївна 

начальник навчального відділу, кандидат 

біологічних наук. 

ГОРБАЧ                   

Надія Василівна 

завідувач бібліотеки коледжу, кандидат 

філологічних наук, старший викладач кафедри 

філології. 
 

         КОЗІГОРА                  

Марія Анатоліївна 

керівник наукового товариства студентів 

«Академія», аспірант Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

 



ЦИПЛЮК  

Аліна Миколаївна 

голова Ради молодих науковців коледжу, 

кандидат педагогічних наук 

МАРЧУК 

Сергій Степанович 

завідувач кафедри педагогіки та психології, 

кандидат педагогічних наук.  

МИТЧИК 

Олександр Петрович 

        завідувач кафедри фізичної культури,  

кандидат наук з фізичної культури та спорту, 

доцент. 

 
 

БОРТНЮК 

Тетяна Юріївна 

завідувач кафедри природничо-

математичної, світоглядної освіти та 

інформаційних технологій, кандидат економічних 

наук, доцент. 

 

МАРТИНЮК                   

Микола Іванович 

завідувач кафедри філології, кандидат 

філологічних наук, доцент. 

 
 

БЛЯШЕВСЬКА 

Алла Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри філології. 

 

БУБІН 

Алла Олександрівна 

завідувач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук. 
 

ДУРМАНЕНКО 

Євгенія Аристархівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти. 
 
 

ЖОРНЯК 

Богдана Євгенівна 

завідувач кафедри теорії, методики 

музичної освіти та інструментальної підготовки, 

кандидат педагогічних наук. 
 
 

РЕГУЛІЧ         

Ірина Вікторівна 

завідувач кафедри диригентсько-хорових 

дисциплін та постановки голосу, кандидат 

мистецтвознавства. 
 
 

    ЗАРИЦЬКА                    

Анна Андріївна 

 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри хорового диригування та постановки 

голосу. 
 

ШИЙКА                  

Ярина Петрівна 

представниця наукового товариства 

студентів коледжу «Академія», студентка 31 ПО 

групи факультету початкової освіти та фізичної 

культури. 

 

 


