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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, 

над якою працює кафедра педагогіки та психології 

 

 у 2022–2023 н. р.  
«Формування у майбутніх учителів психолого-педагогічної компетентності на 

засадах гуманізму, науковості та академічної доброчесності» 

 

Науково-методичні проблемні індивідуальні завдання,  

над якими працюють члени кафедри  
 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 

викладача/ 

викладачки 

Проблема, над якою працює 

викладач/викладачка 
Результати роботи 

1. Бойчук П. М. Стратегічне управління розвитком 

закладу вищої освіти в умовах 

євроінтеграції 

Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези та статті, 

організація та проведення науково-

практичних конференцій, 

педагогічних читань, круглих столів. 

2. Марчук С.С. Педагогічні ідеї українських та 

зарубіжних просвітителів, 

українські народні освітньо-виховні 

традиції 

Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези та статті, 

організація та проведення науково-

практичних конференцій, 

педагогічних читань, круглих столів. 

3. Борбич Н. В. Національно-патріотичне виховання 

особистості в сучасних умовах 

Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези та статті, 

організація та проведення науково-

практичних конференцій, 

педагогічних читань, круглих столів. 

4. Пуш О. А. Організація практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти на 

сучасному етапі 

Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези та статті, 

організація та проведення науково-

практичних конференцій, 

педагогічних читань, круглих столів 

5. Фаст О. Л. Управління якістю науково-

методичної у закладах вищої та 

фахової  передвищої освіти 

Розроблено курси підвищення 

педагогічної кваліфікації для 

науково-педагогічних працівників та 

педагогічних працівників. 

6. Фаловська І. Д. Психологічний стан особистості, 

що перебуває за межами України в 

умовах воєнного часу. 

Наукові тези, організація та 

проведення круглих столів. 

7. Власюк Д. П. Розумовий розвиток учнів Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези та статті. 

8. Мельничук О. 

В. 

Професійна готовність студентів до 

роботи в умовах інклюзії 

Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези та статті 

9. Козігора М. А. Дослідження симптомів моральної 

травми у цивільного населення та 

військовослужбовців 

Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези та статті 

10. Антонюк Н. А. Академічна доброчесність в 

освітньому середовищі в закладах 

вищої освіти: виклики та практика 

Наукові статті у фахових виданнях 

України, наукові тези, організація та 

проведення наукових заходів 
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Склад кафедри педагогіки та психології 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 

викладача 

Пед. стаж 
(на 01.09. 

2022) 

Науково-

пед. стаж 
(на 01.09.2022) 

Науковий 

ступінь,  

вчене звання 

Освітні компоненти, які 

викладає 

1. Бойчук П. М. 42 роки 15 років Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Організація і управління в 

початковій школі. 

Основи освітнього 

менеджменту. Освітнє 

лідерство. 

Переддипломна (безперервна) 

практика. 

Перші дні дитини в школі. 

Практика: виховна робота. 

Позакласна та позашкільна 

виховна робота. 

Курсові роботи:  

2. Марчук С.С. 23 роки 1 рік 11 міс. Кандидат 

педагогічних 

наук 

Українська етнопедагогіка. 

Родинна педагогіка. 

Педагогіка. Історія педагогіки. 

Педагогіка загальна. 

Практика: позакласна та 

позашкільна виховна робота. 

Практика: перші дні дитини в 

школі. 

Практика: виховна робота. 

Переддипломна (безперервна) 

практика. 

Курсові роботи: педагогіка, 

історія педагогіки. 

3. Борбич Н. В. 16 років 1 рік 11 міс. Кандидат 

педагогічних 

наук 

Теорія та методика виховання 

Практикум з виховної роботи 

Переддипломна (безперервна) 

практика 

Перші дні дитини в школі 

Практика: виховна робота. 

Педагогічна практика в 

закладах оздоровлення та 

відпочинку 

4. Пуш О. А. 29 років 1 рік 11 міс. Кандидат 

педагогічних 

наук 

Дидактика. 

Дидактика початкової освіти. 

Основи педагогічної 

майстерності. 

Педагогічна практика (виховна 

робота). 

Курсові роботи: дидактика. 

5. Фаст О. Л. 12 років 10 років 

9 міс. 13 

днів 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Основи педагогічних 

досліджень. 

Основи педагогіки зі вступом 

до спеціальності. 

Педагогічні технології 

освітнього менеджменту та 

врядування. 
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Основи педагогічних 

досліджень та академічного 

письма. 

Дослідницько-педагогічна 

практика у початковій школі. 

Практика: виховна робота. 

6. Фаловська І. Д. 18 років 

11 міс 

16 років  

11 міс 

Кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Психологія педагогічна, 

психодіагностика. 

Психологія педагогічного 

менеджменту. 

Основи педагогічної діяльності 

в інклюзивному освітньому 

середовищі. 

Психологія особистості, 

психодіагностика. 

Педагогічна практика в 

закладах оздоровлення та 

відпочинку. 

7. Власюк Д. П. 34 роки 32 роки Кандидат 

психологічни

х наук, доцент 

Психологія спорту 

Психологія загальна та вікова 

Психологія фізичного 

виховання та спорту 

8. Мельничук О. В. 19 років - - Соціальна педагогіки. Основи 

інклюзивної педагогіки 

Комплексна педагогічна 

практика з фаху 

Переддипломна (безперервна) 

практика 

9. Козігора М. А. 7 років 3 

міс. 

- - Психологія 

Психологія педагогічна, 

психодіагностика 

Теорія булінгу в освітньому 

середовищі 

10. Антонюк Н. А. 11 років 1 рік 11 міс. Кандидат 

педагогічних 

наук 

Вступ до спеціальності 

Переддипломна (безперервна) 

практика. 

Педагогічна практика в 

закладах оздоровлення та 

відпочинку. 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

НАУКОВА-МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА 

1 День Європейських мов вересень Бойчук П. М. 

Фаст О. Л. 

2 Навчально-методичний семінар «Освіта в кризових 

умовах» 

жовтень Фаловська І. Д. 

 

3 Науково-інформаційний семінар «Сучасні тенденції в 

психології спорту і фізичної культури: проблеми і 

перспективи.» 

жовтень Власюк Д. П. 

4 Семінар-практикум «Вплив стресу на особистість під 

час війни: відновлюємо психологічні ресурси» 

листопад Козігора М. А. 

5 Воркшоп «Індекс інклюзії. Основи створення 

інклюзивного середовища закладу освіти» 

листопад Мельничук О. В. 

Антонюк Н. А. 

6 Педагогічні читання «Актуальні ідеї В. О. 

Сухомлинського та К. Д. Ушинського в контексті 

навчання й виховання учнівської молоді» 

листопад Марчук С. С. 

Бойчук П.М.  

Антонюк Н. А. 

7 VI Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях 

соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика»,  

присвячена 300-річчю від дня народження Г. С. Сковороди 

листопад Бойчук П. М. 

Фаст О. Л. 

8 Науково-методичний семінар «Педагогічна спадщина 

Яна Коменського» (до 430-річчя від дня народження та 

390-річчя виходу праці «Велика дидактика») 

грудень Марчук С. С. 

Борбич Н. В. 

Антонюк Н. А. 

9 Public Talk з випускниками спеціальності 013 Початкова 

освіта та роботодавцями «Ціннісні детермінанти якості 

підготовки учителя початкової школи» 

грудень  Фаст О. Л. 

10 ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі»  

лютий Марчук С. С. 

Денисенко Н. Г. 

11 Нормативне та навчально-методичне забезпечення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти  

січень 

 

Пуш О. А. 

12 Коворкінг-сесія «Національна та міжнародна мобільність 

учасників освітнього процесу: шляхи диверсифікації» 
січень  Фаст О. Л. 

13 Семінар-практикум «Використання комп’ютерних 

тестово-діагностичних методів при проведенні занять з 

психології спорту і фізичної культури» 

лютий Власюк Д. П. 

14 Практична підготовка здобувачів вищої освіти як 

важлива складова їх професійного самовизначення  

лютий 

 

Пуш О. А. 

15 Круглий стіл «Психологія освітнього менеджменту та 

фінансово-господарська діяльність» 

березень Фаловська І.Д. 

 

16 VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Волинська весна: перші паростки науки» 

березень Марчук С. С. 

Борбич Н. В. 

17 ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі»  

квітень Марчук С. С.  

Денисенко Н. Г.) 

18 Дискусійна платформа «Оцінювання без знецінення. 

Особливості оцінювання результатів навчання у 1-4 

класах закладів загальної середньої освіти» 

квітень Соняк Н. Л. 

19 Дослідження моральної травми у цивільного населення травень Козігора М.А. 

20 Дні науки - 2023 у Комунальному закладі вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради  
травень Бойчук П. М. 

Фаст О. Л. 

Марчук С. С. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1 Участь у проведенні систематичних опитувань 

здобувачів  освіти спеціальності 013 Початкова освіта 

задля моніторингу освітнього процесу та прийняття 

відповідних рішень щодо їх врегулювання  

упродовж  

року 

Фаст О. Л. 

Марчук С. С. 

2 Підготовка пропозицій до каталогу вибіркових 

навчальних дисциплін на 2022-2023 н.р  

січень Фаст О. Л. 

Марчук С. С. 

3 Організація та проведення онлайн-зустрічей 

профорієнтаційного спрямування зі старшокласниками 

ЗЗСО  

упродовж 

року 

викладачі 

кафедри 

4 Створення сприятливих умов організації роботи 

науково-педагогічних працівників, які працюють над 

дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора 

наук безпосередньо за профілем кафедри 

упродовж 

року 

Марчук С. С. 

Козігора М. А. 

5 Співробітництво з іншими кафедрами Коледжу, 

кафедрами інших закладів вищої освіти, структурними 

підрозділами наукових установ України та зарубіжних 

країн у навчальній, науково-методичній та науково-

дослідній роботі 

упродовж 

року 

Марчук С. С. 

викладачі 

кафедри 

6 Організація публічних виступів за профілем діяльності 

кафедри для формування в абітурієнтів освітніх і 

професійних інтересів 

упродовж 

року 

Бойчук П. М. 

Фаст О. Л. 

7 Участь у проведенні «Днів відкритих дверей», олімпіад, 

конференцій із залученням потенційних абітурієнтів, 

студентів та випускників 

березень Бойчук П. М. 

Фаст О. Л. 

Марчук С. С. 

8 Здійснення заходів для молоді з метою популяризації 

спеціальностей (спеціалізацій) кафедри, залучення 

майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і 

подальшого навчання в Коледжі 

упродовж 

року 

Бойчук П. М. 

Фаст О. Л. 

ВИХОВНА РОБОТА 

1 Тематичні кураторські години із розвитку 

корпоративної культури  

упродовж 

року 

куратори 

академічних 

груп 

2 Участь у заходах до Дня коледжу грудень викладачі 

кафедри 

3 Участь в організації заходів до вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні  

лютий Бойчук П. М. 

Викладачі 

кафедри 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 Участь у міжнародному проєкті «LEGO Foundation» в 

Україні відповідно до меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки 

України та компанією LEGO Foundation (Данія)  

упродовж 

року 

Фаст О. Л. 

2 Вивчення польського досвіду організації початкової 

освіти Szkola Sokrates (м. Честохов, Польща) 

упродовж 

року 

Фаловська І. Л. 

3 Адміністратор простору «Плюс Плюс++» - простору 

партнеру Veteran Hub за міжнародного грантового 

фінансування 

упродовж 

року 

Козігора М. А. 

4 Організація та участь у міжнародних науково-

практичних заходах: конференціях, виставках 

упродовж 

року 

Викладачі 

кафедри 

5 Участь науково-педагогічних працівників кафедри у: 

навчанні, стажуванні/підвищенні кваліфікації в закладі 

вищої освіти, науковій установі в країнах Європи 

упродовж 

року 

Викладачі 

кафедри 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЧЕРГОВИХ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ 

№ Зміст роботи 

Дата  

проведення/ 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Відмітка 

про вик. 

1.  

Особливості організації освітнього процесу у 

першому семестрі 2022/2023 н.р. 

Ознайомлення із Планом роботи Коледжу у 

2022/2023 н.р. та Національним планом 

відновлення України (Освіта і наука) 

Вересень 

08 число 

 

Марчук С. С. 

Борбич Н. В. 

 

2.  Розгляд та затвердження плану роботи 

кафедри на 2022/2023 н.р. та плану науково-

методичної роботи викладачів кафедри на 

2022/2023 н.р. 

 Марчук С. С. 

 

 

3.  Розгляд та затвердження робочих програм та 

силабусів освітніх компонентів (навчальних 

дисциплін, педагогічної практики, баз 

практики), екзаменаційної документації 

(семестрових екзаменів заочної форми 

навчання на увесь 2022/2023 н.р. та очної 

форми навчання у першому семестрі 2022/2023 

н.р.) на 2022/2023 н.р.  

 Марчук С. С. 

Пуш  О. А. 

Викладачі 

кафедри 

 

4.  Розгляд та затвердження графіків консультацій 

та індивідуальних планів викладачів кафедри  

у першому семестрі 2022/2023 н.р. 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

кафедри 

 

5.  Затвердження тематики курсових робіт 

студентів на 2022/2023 н.р. та методичних 

рекомендацій до їх виконання 

 Марчук С. С. 

Керівники 

курсових робіт 

 

6.  Аналіз рейтингового оцінювання викладачів 

кафедри та Показників їх науково-професійної 

активності за попередній навчальний рік. 

Шляхи активізації та покращення у 2022/2023 

н.р. 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

кафедри 

 

 

7.  Розгляд та затвердження плану підвищення 

професійної кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічних працівників кафедри у 

2022/2023 н.р. 

 Марчук С. С. 

Ковальчук І. Л. 

Викладачі 

кафедри 

 

8.  Про перспективні завдання та особливості 

організації науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти факультету початкової 

освіти та фізичної культури 

 Марчук С. С.  

9.  Про виконання рішень Вченої ради Коледжу  Марчук С. С.  

10.  Про участь кафедри у тижні факультету  Марчук С. С.  

11.  Ознайомлення з Порядком евакуації та 

Інструкцією з безпеки учасників освітнього 

процесу під час воєнного стану 

 Марчук С. С.  

12.  Про виконання показників науково-

професійної активності викладачів кафедри 
Листопад 

10 число 

Марчук С.С. 

Ковальчук І.Л. 
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13.  Про проведення профорієнтаційної роботи 

викладачами кафедри 

 Марчук С. С. 

Викладачі  

 

14.  Про підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників 

 Марчук С.С. 

Ковальчук І.Л. 

 

15.  Про результати проведення науково-

методичних заходів на кафедрі упродовж 

вересня-жовтня 2022 року 

 Марчук С.С. 

Викладачі 

 

16.  Залучення здобувачів бакалаврського 

освітнього ступеня спеціальностей «Початкова 

освіта», «Фізична культура і спорт», «Середня 

освіта (Фізична культура)» до науково-

дослідницької діяльності 

 Марчук С. С. 

Козігора М. А. 

Антонюк Н. А. 

 

17.  Про якість та особливості викладання 

навчальних дисциплін додаткової спеціалізації 

«Освітній менеджмент» за спеціальністю 013 

Початкова освіта  

 Фаст О. Л. 

Фаловська І. Д. 

. 

 

18.  Створення банку завдань для підсумкового 

контролю, атестації здобувачів вищої освіти 

для внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти з навчальних дисциплін, закріплених за 

кафедрою 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

 

19.  Стан ведення науково-педагогічними 

працівниками кафедри журналів обліку 

навчальної роботи студентів академічної групи 

відповідно до нормативно-правових та 

організаційно-методичних документів 

Коледжу 

 Марчук С. С.  

20.  Звіт про виконання плану роботи кафедри за 

перший семестр 2022/2023 н. р. 
Січень 

12 число 

Марчук С. С. 

Викладачі  

 

21.  Про результати заліково-екзаменаційної сесії 

за перший семестр 2022/2023 н. р.  

 Марчук С. С. 

викладачі  

 

22.  Про затвердження графіків консультацій та 

індивідуальної роботи викладачів на другий 

семестр 2022/2023 н. р.  

 Марчук С.С. 

викладачі 

 

23.  Про результати проведених науково-

методичних заходів на кафедрі у листопаді-

грудні 2022 року 

 Марчук С.С. 

Викладачі 

кафедри 

 

24.  Про підготовку та проведення науково-

методичних заходів у лютому-травні 2023 року 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

кафедри 

 

25.  Обговорення рішень вченої ради Колежу, 

факультету 

 Марчук С. С. 

Ковальчук І.Л. 

 

26.  Підготовка до огляду навчально-методичних 

комплексів навчальних дисциплін, закріплених 

за кафедрою 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

кафедри 

 

27.  Стан трудової та виконавчої дисципліни 

працівників кафедри, дотримання порядку в 

закріплених за кафедрою службових 

приміщеннях 

 Марчук С. С.  

28.  Інструктаж з техніки безпеки   Марчук С. С.  

29.   

Результати науково-дослідницької роботи 
Березень 

02 число 

Марчук С.С. 

Фаст О. Л. 
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студентів під керівництвом викладачів 

кафедри.  

Козігора М. А. 

30.  Про організацію громадських обговорень 

проектів освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів освіти 

освітнього ступеня бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальностей:  

013 Початкова освіта 

 Фаст О. Л.  

31.  Про проведення профорієнтаційної роботи 

викладачами кафедри 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

 

32.  Про результати проведених науково-

методичних заходів на кафедрі у січні-лютому 

2023 року 

 Марчук С. С.  

33.  Розгляд, обговорення та затвердження 

екзаменаційної документації (екзаменаційні 

білети та методичні рекомендації) для 

проведення семестрових екзаменів у другому 

семестрі 2021-2022 н.р та проведення атестації 

здобувачів вищої освіти у 2022 році. 

 Марчук С. С. 

Борбич Н. В. 

 

 

 

34.  Про формування каталогу вибіркових 

дисциплін за освітньо-професійними 

програмами підготовки бакалаврів на 

2022/2023 н.р.  

 Марчук С. С. 

Фаст О. Л. 

Борбич Н. В. 

 

35.  Про дотримання викладачами кафедри 

принципів академічної доброчесності 

 Марчук С. С.  

36.  Оптимізація електронного документального та 

інформаційного забезпечення діяльності 

кафедри 

 Марчук С. С. 

Аханова А. В. 

Козігора М. А. 

 

37.  Про стан підготовки до атестації здобувачів 

вищої освіти у 2023 році 
Травень 

04 число 

Марчук С. С. 

 

 

38.  Про підсумки громадських обговорень 

проектів освітньо професійних програм 

підготовки здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 

Початкова освіта 

 Фаст О. Л.  

39.  Стан та перспективи розвитку кафедри 

педагогіки та психології 
 Марчук С. С.  

40.  Про оцінювання здобувачами вищої освіти 

якості викладання навчальних дисциплін у 

2022/2023 н.р. 

 Марчук С. С. 

Борбич Н. В. 

Фаст О. Л. 

 

41.  Про виховну роботу на кафедрі  Марчук С. С. 

Антонюк Н. А. 

Козігора М. А. 

 

42.  Про участь викладачів кафедри та студентів у 

Днях науки в коледжі 

 Фаст О. Л. 

Козігора М. А. 

 

43.  Про результати проведених науково-

методичних заходів на кафедрі у березні-квітні 

2023 року 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

 

44.  Про дотримання студентами принципів 

академічної доброчесності 

 Марчук С. С. 

Козігора М. А. 

 

45.  Про стан педагогічної практики (виховна  Пуш О. А.  
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Завідувач кафедри   Сергій МАРЧУК 

робота) за освітньо-професійною програмою 

013 Початкова освіта у 2022/2023 н.р. 

46.  Звіти викладачів кафедри про науково-

методичну та навчальну роботу за 2022/2023 

н.р. та виконання індивідуального навчального 

плану 

Червень  

29 число 

Викладачі 

кафедри 

 

47.  Про проведення профорієнтаційної роботи 

викладачами кафедри 

 Марчук С. С. 

Викладачі  

 

48.  Про результати роботи факультативів, гуртків 

у 2022/2023 н.р. 

 Керівники 

гуртків 

 

49.  Про результати проведених науково-

методичних заходів на кафедрі у травні 2023 

року 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

 

50.  Обговорення рішень вченої ради Колежу, 

факультету 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

 

51.  Про результати заліково-екзаменаційної сесії 

за другий семестр 2022/2023 н.р. 

 Марчук С.С. 

викладачі  

 

52.  Про результати захисту курсових досліджень з 

навчальних дисциплін, закріплених за 

кафедрою 

 Марчук С.С. 

Викладачі  

 

53.  Про результати складання атестації 

здобувачами вищої освіти ОС «бакалавр». 

Обговорення та аналіз пропозицій голів 

екзаменаційних комісій 

 Марчук С.С. 

Викладачі-

екзаменатори 

 

54.  Про результати стажування та підвищення 

кваліфікації викладачів кафедри у 2022/2023 

н.р. 

 Марчук С. С. 

 

 

55.  Про виконання показників науково-

професійної активності науково-педагогічних 

працівників кафедри у 2022/2023 н.р. 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

 

56.  Про рейтинг науково-педагогічних працівників 

кафедри у 2022/2023 н.р. 

 Марчук С. С. 

Викладачі 

 

57.  Про розгляд попереднього педагогічного 

навантаження науково-педагогічних 

працівників на 2023/2024н. р. 

 Марчук С.С.  

58.  Інструктаж з техніки безпеки   Марчук С. С.  

59.  Звіт лаборанта кафедри про роботу  Аханова А. В.  


