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конференції з міжнародною участю (присвяченої 300-річчю від дня народження 

Григорія Сковороди), 16 листопада 2022 року. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, 2022. С. 

 Мельничук О. Ярощук Н. Місце інклюзивної культури в освітньому 

середовищі. Інклюзивна освіта ідея, стратегія, результат: матеріали ІІ 

Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною 
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конференції з міжнародною участю (присвяченої 300-річчю від дня народження 

Григорія Сковороди), 16 листопада 2022 року. Луцьк, 2022. С.133-136. 

3. Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або 

науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики 

  Антонюк Надія, Савчук Світлана. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського. 

Педагогічна спадщина Яна Коменського (до 430-річчя від дня народження та 390-

річчя праці «Велика дидактика»): збірник матеріалів науково-методичного семінару. 

Луцьк, 2022. С. 6-11 

 Антонюк Надія. Мистецтво виховання словом у педагогічній системі Василя 

Сухомлинського. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського 

в контексті навчання й виховання української молоді: збірник презентаційних 

матеріалів педагогічних читань. Луцьк,  2022. С. 14-19. 

 Антонюк Н.А. Місце і роль громадянського виховання у системі всебічного 

розвитку особистості. Формування громадянської компетентності в сучасної молоді 

(теоретичний та практичний аспекти): методичні рекомендації на допомогу 

кураторам груп. Луцьк, 2022. С. 5-7. 

 Антонюк Н.А., Савчук С.В. Соборність України: від ідеї до сьогодення. 

Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний та 

практичний аспекти): методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк, 

2022. С. 55-61. 

 Калитяк А.І. Підготовка майбутніх педагогів до громадянського виховання 

дітей дошкільного віку. Формування громадянської компетентності в сучасної 

молоді (теоретичний та практичний аспекти): методичні рекомендації на допомогу 

кураторам груп. Луцьк: ФОП Мажула Ю.М., 2022. С. 42-45. 

 Бахомент С.П. Моральні цінності як основа формування високоморальної 

особистості майбутнього  педагога. Формування громадянської компетентності в 

сучасної молоді(теоретичний та практичний аспекти): метод. рекоменд.на 

допомогу кураторам груп. Луцьк. 2022.С.12-16. 

 Бахомент С.П. Оксенчук Т.В. Тематична виховна година “Душі людської 

доброта”. Формування громадянської компетентності в сучасної молоді 

(теоретичний та практичний аспекти): метод. рекоменд. на допомогу кураторам 

груп. Луцьк. 2022. С.46-55. 

 Пушкар Надія. Професіоналізм, творчість, відданість: супровід учителя. 

Педагогічні роздуми. № 62 (жовтень - грудень). Луцьк, 2022. С.8 - 10. URL: http: 

//vippo.org.ua 

 Пушкар Надія. Реалізація ідей Яна Коменського в освітньому процесі Нової 

української школи. Педагогічна спадщина Яна Коменського (до 430-річчя від дня 



народження та 390-річчя виходу праці “Велика дидактика”): збірник матеріалів 

науково-методичного семінару (м. Луцьк, 03 листопада 2022 року). Луцьк, 2022. С.73 

- 78. 

 Пушкар Надія. Постать учителя в поглядах Василя Сухомлинського. 

Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в контексті 

навчання й виховання учнівської молоді: збірник презентаційних матеріалів 

педагогічних читань (м. Луцьк, 04 листопада 2022 року), Луцьк, 2022. С. 56-60 

 Пушкар Н. С. Патріотичне виховання молоді на сучасному етапі розвитку 

України. Формування громадянської компетентності в сучасної молоді 

(теоретичний та практичний аспекти). Методичні рекомендації на допомогу 

кураторам груп. Луцьк: Мажула Ю. М., 2022. С. 7 - 14. 

 Антонюк Надія, Савчук Світлана. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського. 

Педагогічна спадщина Яна Коменського (до 430-річчя від дня народження та 390-

річчя праці «Велика дидактика»): збірник матеріалів науково-методичного семінару. 

Луцьк, 2022. С. 6- 

 Савчук С.В. Стан формування громадянської компетентності у КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Формування 

громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний та практичний 

аспекти): методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк, 2022. С. 31-

33. 

 Савчук С.В., Козігора М.А. Виховна година «Міцна сімˊя ˗ міцна держава». 

Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний та 

практичний аспекти): методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк, 

2022. С. 69-73. 

 Степанюк В., Яцик Т. Педагогіка партнератсва: теоретичний аспект. 

Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ (на  виконання «Плану 

роботи ВІППО на 2022 р.»). Луцьк. 2022. С. 105-108. 

 Яцик Т., Степанюк В. Екологічні казки В. Сухомлинського: від пізнання 

світу до вчинковості. Актуальність спадщини В.О. Сухомлинського у Новій 

українській школі: матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 

104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського, 27 жовтня 2022 року. 

Луцьк, 2022. С. 112 – 114. 

 Степанюк В.В. Сучасні концепції громадянського виховання у НУШ. 

Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний та 

практичний аспекти). Методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк: 

ФОП Мажула Ю.М., 2022. С. 39-41. 

 Борбич Н.В., Мельничук О.В. Формування інклюзивної культури у студентів 

ЗВО. Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний 

та практичний аспекти). Методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. 

Луцьк: ФОП Мажула Ю.М. 2022. С.23-27 

 Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Інформаційна бесіда «Особливості організації 

інклюзивного освітнього середовища : принципи універсального дизайну та 

розумного пристосування у закладі освіти» Формування громадянської 

компетентності в сучасної молоді (теоретичний та практичний аспекти). 

Методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М. 

2022.  С. 64-68 

 Мельничук О. Інклюзивна культура як соціокультурний чинник успішного 

впровадження інклюзивної освіти.  «Національна освіта а стратегіях 

соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (присвячена 300-річчю від 

дня народження Григорія Сковороди). Матеріали IV Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю. Луцьк, 16.11.2022. С. 96-98 



 Соняк Н., Мельничук О. Правила морального виховання (за працями Я. 

Коменського). Педагогічна спадщина Яна Коменського (до 430-річчя від дня 

народження та 390-річчя праці «Велика дидактика»): збірник матеріалів науково-

методичного семінару (м.Луцьк, 03 лист.2022 року), Луцьк, 2022. С.79-85. 

 Чемерис І., Яцик Т. Життєпис Яна Коменського. Педагогічна спадщина Яна 

Коменського (до 430-річчя від дня народження та 390-річчя праці «Велика 

дидактика»): збірник матеріалів науково-методичного семінару (м. Луцьк, 03 

лист.2022 року) Луцьк, 2022. С.85-91. 

 Чемерис І. К. Ушинський про вчителя та його педагогічну 

майстерність. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в 

контексті навчання й виховання української молоді: збірник презентаційних 

матеріалів педагогічних читань (м. Луцьк, 4 лист. 2022 року), м. Луцьк. 2022. С. 127-

132 

 Чемерис І.В. Виховання міжкультурної толерантності у студентської молоді. 

Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний та 

практичний аспекти): методичні  рекомендації на допомогу куратору груп. Луцьк, 

2022. С.16-18 

 Чемерис І.В. Інформаційна година з елементами тренінгу «Міжкультурна 

толерантність». Формування громадянської компетентності в сучасної молоді 

(теоретичний та практичний аспекти): Методичні  рекомендації на допомогу 

куратору груп. Луцьк, 2022.С. 61-64. 

 Ярощук Н.П. Особливості формування ціннісно-смислової сфери у студентів 

ЗВО на сучасному етапі. Формування громадянської компетентності в сучасної 

молоді (теоретичний та практичний аспекти). Методичні рекомендації на допомогу 

кураторам груп (уклад. Бахомент. С.П., Мельничук О.В.) Луцьк: ФОП Мажула Ю.М. 

2022. С.27-31 

  Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Інформаційна бесіда «Особливості організації 

інклюзивного освітнього середовища : принципи універсального дизайну та 

розумного пристосування у закладі освіти». Формування громадянської 

компетентності в сучасної молоді (теоретичний та практичний аспекти). 

Методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М. 

2022.  С. 64-68 

  Ярощук Наталія. Роль казок В. Сухомлинського у розвитку особистості 

дитини. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в 

контексті навчання й виховання української молоді: збірник презентаційних 

матеріалів педагогічних читань (м. Луцьк, 4 лист. 2022 року), Луцьк, 2022. С. 138-141. 

 Ярощук Наталія. З’ясування сутності природи дитини та її здібностей у 

науковій концепції Я. Коменського. Педагогічна спадщина Яна Коменського (до 430-

річчя від дня народження та 390-річчя праці «Велика дидактика»): збірник 

матеріалів науково-методичного семінару (м. Луцьк, 03 лист. 2022 року), Луцьк, 2022. 

С. 91-95. 

 Борбич Н.В., Яцик Т.О. Василь Сухомлинський про виховання культури 

здоров’я сучасних школярів. Актуальність спадщини В.О. Сухомлинського у Новій 

українській школі: матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 

104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського, (Луцьк, 27 жовтня 2022 

року), Луцьк, 2022. С. 12–14.  

 Яцик Т.О., Степанюк В.В. Екологічні казки В. Сухомлинського: від пізнання 

світу до вчинковості. Актуальність спадщини В.О. Сухомлинського у Новій 

українській школі: матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 

104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського, (Луцьк, 27 жовтня 2022 

року), Луцьк, 2022. С. 112 – 114.  



 Яцик Т.О., Марчук С.С. Методологія і організація громадянського виховання 

студентів. Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний 

та практичний аспекти). Методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк: 

ФОП Мажула Ю.М., 2022. С. 33-36. 

4. Організація та проведення в коледжі конференції, семінару, симпозіуму, форуму, 

пленеру, «круглого столу» та ін. 

  Антонюк Н.А., Чемерис І.В. Історична розвідка «Освіта в Україні: від 

традицій до інновацій» 08.11.2022. 

 Антонюк Н.А. ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю Нова українська школа: теорія та практика. 17.11.2022. 

Співорганізатор. 

 Аханова А.В. Семінар-практикум «Вплив стресу на особистість під час війни: 

відновлюємо психологічні ресурси»». 08.11. 2022 р. 

 Бахомент С.П., Пушкар Н.С., Савчук С.В. Семінар-практикум «Готовність 

студентів до проведення поза навчальних виховних заходів зі школярами в умовах 

дистанційного навчання». 8.11.2022. Співорганізатор. 

 Мельничук О., Ярощук Н. Воркшоп для студентів 4 курсів ОКР «Молодший 

спеціаліст» «Індекс інклюзії. Як я розумію інклюзію?» 

 Чемерис І. Семінар. Насильство… Воно скрізь і всюди… (спільно з 

Волинський обласним центром соціально-психологічної допомоги). Співорганізатор.  

 Антонюк Н.А., Чемерис І.В. Історична розвідка «Освіта в Україні: від 

традицій до інновацій» 08.11.2022. 

 Ярощук Н.П., Мельничук О.В. Воркшоп для студентів 4 курсів ОКР 

«Молодший спеціаліст» «Індекс інклюзії. Як я розумію інклюзію?» 07.11.2022. 

 Яцик Т.О. Літературні читання «Розстріляне відродження»: покоління борців 

за незалежність» 10 листопада 2022 року, Рада молодих науковців, співорганізатор. 

5. Рецензування/редагування навчально-методичних праць (підручників, 

навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, словників, 

довідників та ін.) 

  Антонюк Н.А. Рецензія на навчальне видання курс лекцій «Нові педагогічні 

технології НУШ» / укладач Пушкар Н.С. викладач циклової комісії шкільної, 

дошкільної педагогіки, психології та методик Луцького педагогічного фахового 

коледжу 

 Антонюк Н.А. Рецензія на методичні рекомендації «Інфографіка в мовно-

літературній освіті учнів початкової школи першого циклу навчання» / укладач 

Цихович І.С. вчитель початкових класів КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 16 Луцької міської ради» 

 Антонюк Н.А. Рецензія на навчально-методичний посібник-практикум 

«Педагогіка. Робочий зошит» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (седня 

освіта) / автор Марчук С.С. викладач циклової комісії шкільної, дошкільної 

педагогіки, психології та методик Луцького педагогічного фахового коледжу. 

 Антонюк Н.А. Рецензія на навчальний посібник “Короткий словник термінів з 

історії педагогіки” для студентів спеціальності 013 Початкова освіта ОПС фаховий 

молодший бакалавр / укладачі Яцик Т.О., Степанюк В.В. 

 Антонюк Н.А. Рецензія на навчальний посібник “Короткий словник термінів з 

педагогіки” для студентів спеціальності 013 Початкова освіта ОПС фаховий 

молодший бакалавр / укладачі Яцик Т.О., Степанюк В.В. 

 Пушкар Надія. Рецензія на навчально-методичний посібник «Курс лекцій зі 

вступу до спеціальності з основами академічної доброчесності авторів Н. Антонюк, 

С. Марчука, викладачів Луцького педагогічного фахового коледжу, для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійного ступеня фаховий 



молодший бакалавр. 

6. Наукове керівництво студентом з опублікуванням тез: 

  

  Діана Динь. Дитиноцентричний підхід до навчання в умовах Нової української 

школи. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, 

методологія практика: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю. Луцьк, 2022. С. 214-217. Антонюк Н.А. 

 Катерина Вознюк, Олена Лозін. Педагогічні погляди Григорія Сковороди. 

Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія 

практика: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. Луцьк, 2022. С. 31-34. Антонюк Н.А. 

 Іванна Нечипорук. Ідея «сродної праці» у творчій спадщині Григорія 

Сковороди. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, 

методологія практика: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю. Луцьк, 2022. С. 206-209. Антонюк Н.А. 

 Бобикайло О. Національно-патріотичне виховання при організації роботи в 

початковій школі. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: 

теорія, методологія, практика: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (присвяченої 300-річчю від дня народження 

Григорія Сковороди), 16 листопада 2022 року. Луцьк. 2022. С.143-147. Бахомент С.П. 

 Собко Я. Спортивно-туристичні походи і змагання як засіб пропаганди 

здорового способу життя на думку сучасних науковців . Національна освіта в 

стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали VІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 

300-річчю від дня народження Григорія Сковороди), 16 листопада 2022 року. Луцьк. 

2022. С.63-69. Бахомент С.П. 

 Трефлер А. Розважально-конкурсні програми як засіб формування 

природоохоронної компетентності школярів. Національна освіта в стратегіях 

соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 

300-річчю від дня народження Григорія Сковороди), 16 листопада 2022 року. Луцьк. 

2022. С.170-174. Бахомент С.П. 

 Шишко Л. Анімаційно-розважальні програми як засіб організації ігрової 

діяльності школярів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: 

теорія, методологія, практика: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (присвяченої 300-річчю від дня народження 

Григорія Сковороди), 16 листопада 2022 року. Луцьк. 2022. С.189-192. Бахомент С.П. 

 Дубенюк В. Г. Дидактичні ігри як засіб формування сенсорно-пізнавальної 

сфери дитини дошкільного віку. ХIІ науково-практична конференція «Методологічні 

та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі». С. 80-82. 

Калитяк А.І. 

 Стефанюк Тетяна,  Парфенюк Ірина. Використання наочності у формуванні 

здоров’язбережуваних компетентностей молодших школярів. Педагогічний поступ: 

збірник матеріалів ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Нова українська школа: теорія та практика» (Луцьк, 17-18 листопада 2022 р.)  

Луцьк, 2022. С.161–164. Пушкар Н .С. 

 Катерина Стасюк. Використання інтерактивних технологій у навчанні. 

Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія 

практика: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. Луцьк, 2022. С. 220-224. Савчук С.В. 

 Юлія Гнатенко. Інтеграційні процеси в системі освіти. Національна освіта в 



стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія практика: збірник 

матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 

Луцьк, 2022. С. 69-73. Савчук С.В. 

 Марія Хомич. К. Ушинський про сімейне виховання. Актуальні ідеї Василя 

Сухомлинського та Костянтина Ушинського в контексті навчання й виховання 

української молоді: збірник презентаційних матеріалів педагогічних читань. Луцьк,  

2022. С. 118-121. Савчук С.В. 

 Ольга Євтушик. В. Сухомлинський про працю і трудове виховання дітей. 

Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в контексті 

навчання й виховання української молоді: збірник презентаційних матеріалів 

педагогічних читань. Луцьк,  2022. С. 45-48. Савчук С.В. 

 Спатар К. Реалізація принципу наочності в початковій школі. Збірник 

наукових праць за матеріалами наукової інтернет-конференції з проблем вищої освіти 

і науки «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в 

умовах сучасних викликів». Харків, 18 листопада 2022 р. С. 133-136 

2. Міжнародна співпраця 

1. Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, 

форумах, мистецьких проєктах, які проводяться за кордоном (публікація 

тез/статті, звіт за виконанням проєкту). 

  Чемерис І. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: 

«Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн 

Європейського союзу та України». 19-26 грудня, 2022, Люблін (республіка Польща). 

45 год. 1,5 кредита.  

3. Навчально-методична робота 

1. Навчально-методичні матеріали: методичні рекомендації, вказівки, 

практикуми, конспекти лекцій, посібники для самостійної роботи студентів, 

збірник, словник, довідник та ін. 

  Антонюк В.З., Антонюк Н.А. Нормативні засади організації дошкільної 

освіти: навчально-методичний посібник. Луцьк: ПП «Іванюк В. П.»,2022.140с., 5,8 

д.а. 

 Бахомент С.П., Чемерис І.В. Щоденник студента-практиканта з пробної 

практики (додаткова спеціалізація «Педагог-організатор»): методична розробка для 

здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

педагогічних коледжів (спеціальності 013 Початкова освіта). Луцьк : ФОП Іванюк 

В.П., 2022. 72 с. 

 Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний та 

практичний аспект). Методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. / уклад. 

Бахомент С.П., Мельничук О.В. Луцьк: ФОП Мажула Ю.М. 2022. 74 с. 

 Яцик Т.О., Степанюк В.В. Словник коротких термінів з педагогіки. Луцький 

фаховий коледж КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Луцьк: ФОП Мажула Ю.М., 2022. 50 с. 

 Яцик Т.О., Степанюк В.В. Словник коротких термінів з Історії педагогіки. 

Луцький фаховий коледж КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради. Луцьк: ФОП Мажула Ю.М., 2022. 48 с. 

 Формування громадянської компетентності в сучасної молоді (теоретичний та 

практичний аспект). Методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. / уклад. 

Бахомент. С.П., Мельничук О.В. Луцьк: ФОП Мажула Ю.М. 2022. 74 с. 

 Міліщук С.О. Арт-педагогіка в роботі з дітьми дошкільного віку: методичні 

рекомендації до семінарських, практичних занять та самостійних робіт для здобувачів 

освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Луцьк, Вежа Друк, 2022. 63 с. 

 Нові педагогічні технології та інновації в НУШ: курс лекцій / уклад. Пушкар 



Н. С. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2022. 138  с. 

 Стельмащук О.А., Калитяк А.І. Методичні рекомендації до написання та 

оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Луцьк, 2022. 34 с. 

 Степанюк В.В., Яцик Т.О. Словник коротких термінів з педагогіки. Луцький 

фаховий коледж КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Луцьк: ФО  Мажула Ю.М., 2022. 48 с. 

 Степанюк В.В., Яцик Т.О. Словник коротких термінів з історії педагогіки. 

Луцький фаховий коледж КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради. Луцьк: ФОП Мажула Ю.М., 2022. 48 с. 

 Бахомент С.П., Чемерис І.В. Щоденник студента-практиканта з пробної 

практики (додаткова спеціалізація «Педагог-організатор») : методична розробка для 

здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

педагогічних коледжів (спеціальності 013 Початкова освіта). Луцьк : ФОП Іванюк 

В.П., 2022. 72 с. 

Стельмащук О.А., Калитяк А.І. Методичні рекомендації до написання та 

оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Луцьк, 2022. 2022. 34 с. 

2. Виступ на вченій, педагогічній, науково-методичній, методичній, 

адміністративній раді коледжу 

  Антонюк Н.А. 02.11.2022. Методична рада: «Дотримання академічної 

доброчесності викладачами циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, 

психології та методик в умовах дистанційного навчання»  

 Антонюк Н.А. 26.08.2022. Педагогічна рада: «Підсумки освітньої діяльності 

циклової комісії за 2021-2022 н.р. та пріоритетні напрями розвитку на 2022-2023 н.р.» 

 Бахомент С.П. 08.2022. Педагогічна рада: «Підсумки освітньої діяльності 

коледжу за 2021-2022 н.р. та пріоритетні напрями розвитку на 2022-2023 н.р.» 

 Бахомент С.П. 12.2022. Педагогічна рада: «Національно-патріотичне 

виховання студентської молоді в світлі основних положень Національної молодіжної 

стратегії до 2030 року в умовах закладу вищої освіти»  

 Ярощук Н.П. 19.10.2022. Вчена рада: «Форми психологічного втручання для 

збереження й підтримки психологічного здоров’я учасників освітнього процесу в 

умовах війни» 

 Ярощук Н.П. 12.11.2022. Засідання студентської ради: «Про форми 

психологічного втручання для збереження й підтримки психологічного здоров’я 

здобувачів освіти в умовах війни». 

 Ярощук Н.П. 21.12.2022. Педагогічна рада. «Життєстійкість та цінності 

студентської молоді» 

 Яцик Т.О. 14.09.2022. Вчена рада факультету Початкової світи та фізичної 

культури: «Про організацію та затвердження графіку заліково-екзаменаційних сесій 

на заочній формі навчання».  

 Яцик Т.О. 14.09.2022. Вчена рада факультету Початкової світи та фізичної 

культури: «Про затвердження тематики і керівників курсових робіт за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт та 013 Початкова освіта на заочній формі навчання». 

 Чемерис І. 9.11.2022. Адміністративна рада. «Соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти з сімей учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб в 

умовах війни».  

 Чемерис І. 28.12.2022. Вчена рада.  «Про зміни до Положення про поселення та 

проживання студентів у гуртожитку Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради»».  

3. Проходження онлайн-курсів, курсів підвищення кваліфікації (наявність 



сертифіката, підтверджуючих документів) 

  Антонюк Н.А. Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та 

відкрий свій прихований потенціал та вчителів початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Онлайн-курс. Прометеус. Сертифікат від 

26.11.2022. (30 год.) 

 Антонюк Н.А. Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний 

розвиток. Онлайн-курс. Прометеус. Сертифікат від 02.12.2022 (30 год.) 

 Антонюк Н.А. Вивчення досвіду професійної підготовки студентів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта. ВНУ імені Лесі Українки. Стажування. 

Сертифікат № АС 0120-668 від 01.12.2022. (90 год.) 

 Аханова А.В. Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та 

відкрий свій прихований потенціал. Онлайн-платформа Prometeus. Сертифікат участі 

від 10.11.2022 (30 год/1 кр) (85.59)  

 Аханова А.В. Шкільне життя онлайн. Онлайн-платформа Prometeus. 

Сертифікат участі від 21.11.2022 (30 год/1 кр) (85.59)  

 Аханова А.В. Перша психологічна допомога під час та після війни. Курси 

підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та психологів. Сертифікат № 

96264727 від 29.11.2022 (30 год/1 кр). 

 Бахомент С.П. Медіаграмотність для освітян: онлайн-курс для викладачів. 

Онлайн-платформа Prometeus. Сертифікат участі від 02.11.2022 (60 год/2 кр) (85.59) 

 Бахомент С.П. Впровадження інновацій в школах: онлайн-курс для 

викладачів. Онлайн-платформа Prometeus. Сертифікат участі від 30.10.2022 (60 

год/2 кр) (85.59) 

 Бахомент С.П. Школа для всіх: онлайн-курс для викладачів. Онлайн-

платформа EdEra. Сертифікат участі від 30.10.2022 (30 год/1 кр) (85.59) 

 Яцик Т.О. Онлайн-курс Неформальна освіта для здобувачів вищої освіти: 

досвід країн Європейського Союзу та України, 03.10.2022 по 10.10.2022 р. IESF 

Міжнародна фундація науковців та освітян, онлайн міжнародне підвищення 

кваліфікації, (Republic of Poland, Lublin),  сертифікат, 45 акад.год.  ES 10304/2022. 

 Яцик Т.О. Онлайн-курс Оцінювання без знецінювання, 13.12.2022 

Едера,  сертифікат, 30 акад.год.  (85.59) 

 Яцик Т.О. Онлайн-курс Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 

нові вимоги і можливості, 14.12.2022. ГО «Прометеус»,  сертифікат, 15 год.   

 Яцик Т.О. Онлайн-курс Діалог та медіація: Шлях до порозуміння, 17.12.2022. 

ГО “Прометеус”,  сертифікат, 30 год.  

 Мельничук О.В. Всеосвіта, курс «Методологічні основи організації психолого-

педагогічного супроводу щодо освітнього процесу дитини з ООП», 02.08.2022,1 

кредит  (30 год.), сертифікат FJ506945 

  Мельничук О.В. Інститут науково-дослідний Люблінського науково-

технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF), 

підвищення кваліфікації: «Інтерактивні технології та хмарні сервіси в онлайн 

навчанні : досвід країн Європейського союзу», 11-25.07.2022,  1,5 кредиту (45 год.), 

сертифікат ES№96994. 

 Мельничук О.В. Прометеус, курс «Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху 

до навчання та відкрий свій потенціал», 12.12.2022,1 кредит  (30 год.). 

 Мельничук О.В. Прометеус, курс «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія 

та фізичний розвиток», 12.12.2022,1 кредит  (30 год.) 

 Мельничук О.В. Міністерство цифрової трансформації України, курс 

«Психологічна підтримка себе та близьких для цивільних», 20.07.2022, сертифікат 

#Т0041634930. 

 Пушкар Н. С. Онлайн курс “Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та 



фізичний розвиток”. 12.12.22, сертифікат обсягом 30 год./ 1 кредит ЄКТС. 

 Савчук С.В. Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток: 

Онлайн-платформа Prometeus. Сертифікат участі від 07.12.2022 (30 год/1 кр) (85.59) 

 Стельмащук О.А. Технологія розвитку емоційного інтелекту у дітей 

дошкільного віку. Онлайн-платформа Genezum. Сертифікат участі від 12.10.2022 (30 

год/1 кредит). 

 Степанюк В. Вступ до раннього втручання. Онлайн-платформа EdEra. 

Сертифікат від 21.08.2022. 30 год. 

 Stepaniuk Vita. «INFORMAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER 

EDUCATION: EXPERINCE OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND 

UKRAINE». Certificate №10342/2022. 10.10.2022. 1,5 (45) 

 Чемерис І.В. Управління якістю освіти в школі. онлайн-курс для викладачів. 

Онлайн-платформа Prometeus. Сертифікат участі від 14.11.2022 30 год/1 кр) (85.59) 

 Чемерис І.В. Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в 

інтернеті та на телебаченні. онлайн-курс для викладачів. Онлайн-платформа 

Prometeus. Сертифікат участі від 20.12.2022 (45 год/1,5 кр) (85.59). 

 Ярощук Н.П. Допит дитини: процесуальні та психологічні особливості. 

Онлайн-курс. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Представництво 

ЮНІСЕФ в Україні. Сертифікат від 09.07.2022. kD9BOB9xzl 

  Ярощук Н.П. Базова психологічна допомога в умовах війни. Курс. Prometheus. 

Сертифікат від 19.08.2022. 

 Ярощук Н.П. Психологічна підтримка себе та близьких для цивільних. 

Онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта. Сертифікат від 23.08.2022. 

 Ярощук Н.П. Деструктивна поведінка підлітків: загальні питання. Онлайн-

курс. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, НУ «Києво-Могилянська академія». Сертифікат від 

09.09.2022 LDZHstRuHj. 9 год / 0,3 кредити 

 Ярощук Н.П. Суїцид як прояв деструктивної поведінки дітей. Онлайн-курс. 

Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, НУ «Києво-Могилянська академія». Сертифікат від 24.09.2022 

TFobVFGKqG. 9 год / 0,3 кредити 

 Ярощук Н.П. Перша психологічна допомога під час та після війни. Онлай-

курс. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Свідоцтво №22141758 від 

06.09.2022. 30 годин / 1 кредит ЄКТС 

 Ярощук Н.П. Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток. 

Онлайн-курс Prometheus. Сертифікат від 07.12.2022. 30 годин / 1 кредит ЄКТС. 

 Ярощук Н.П. «Розумію». Курс із психологічно-емоційної підтримки для 

вчителів та шкільних психологів. Громадська спілка «Освіторія» за підтримки 

Міністерства освіти і науки України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Сертифікат 

№ О-04807 від 29.11.2022. 30 годин / 1 кредит.   

4. Проходження тренінгів, вебінарів (наявність сертифіката, підтверджуючих 

документів) 

  Антонюк Н.А. Тенденція освіти 2022-2023 в умовах воєнного стану. 

Всеукраїнська наукова онлайн конференція. Освітня платформа AtomsHub. Диплом 

№ 1948059036D від 24.08.2022. 

 Аханова А.В. Всеукраїнський науково-практичний вебінар для науково-

педагогічних працівників «Технологічні засади професійної підготовки фахівців 

вищої освіти в умовах дистанційного навчання» (м. Харків, 22 листопада 2022 року). 

Сертифікат. 



 Калитяк А.І. Вебінар, МОН «Zoom for Education: використання цифрових 

інструментів для викладачів», 25.10.2022. 

 Мельничук О. ХХІІ Міжнародна науково-практичній конференція 

«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» на базі 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна, сертифікат №2/1-62 від 30.11.2022 

 Мельничук О. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Соціально-психологічна допомога при ПТСР та інших 

психічних розладах. Актуальні проблеми», 04 листопада 2022 року, сертифікат. 

 Пушкар Н. С. Тренінг «Робота з сучасними онлайн інструментами. Mentimeter 

для навчання та інтерактиву». 08.10.22, сертифікат №  

 6352308623610V dsl 08/10/22 

 Пушкар Н. С. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та 

психології.09.10.22 - 10.10.22, диплом № 5252475027D 

 Пушкар Н. С. Всеукраїнська онлайн конференція «Радянсько-комуністична 

окупація України. Національно-патріотичне виховання в сучасному закладі освіти». 

01.10.22, сертифікат обсягом 6 год./ 0,2 кредиту ЄКТС, № 1451765771383 від 

01.10.22. 

 Стельмащук О.А. Вебінар «Неформальна освіти здобувачів вищої 

освіти:досвід країн Європейського союзу та України». ГО Міжнародна фундація 

науковців та освітян. Сертифікат участі ES№10370/2022 від 10.10.2022 (45 год/1,5 

ЄКТС) 

 Степанюк В.В. Всеукраїнський науково-практичний вебінар для науково-

педагогічних працівників «Технологічні засади професійної підготовки фахівців 

вищої освіти в умовах дистанційного навчання» (м. Харків, 22 листопада 2022 року). 

Сертифікат. 

 Степанюк В.В. Обласна-науково-практична конференція, присвячена 104-й 

річній від дня народження Василя Сухомлинського «Актуальність спадщини 

В.О.Сухомлинського у Новій Українській школі» (Волинський інститут 

післядипломної педагогічної освіти м. Луцьк 27 жовтня 2022). Сертифікат. 

 Чемерис І.В. Навчання на тренінгу «Співпраця та комплексний підхід до 

навчання допомоги людям, які постраждали від війни». Сертифікат від 24.10.2022. 

 Ярощук Н.П. Онлайн-тренінг «Проведення допиту / опитування дитини в 

умовах збройного конфлікту та / або воєнного стану». UNICEF, Міжвідомча 

координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх, Всеукраїнський 

громадський центр «Волонтер». Сертифікат, серпень 2022. 18 годин 

 Ярощук Н.П. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Соціально-психологічна допомога при ПТСР та інших 

психічних розладах. Актуальні проблеми», 04 листопада 2022 року, сертифікат 

(участь). 

  Ярощук Н.П. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

«Психологічний супровід учасників освітнього процесу під час війни в Україні». 

Сертифікат YJ170972 від 05.10.2022 (участь). 

5. Проведення в коледжі тренінгів, вебінарів, майстер-класів 

  Бахомент С.П. Cемінар-практикум “Готовність студентів до проведення 

позанавчальних виховних заходів зі школярами в умовах дистанційного навчання”.3-

Г,2-Г. 08.11..2022, організатор. 

 Калитяк А.І., Стельмащук О.А. Лекторій «Академічна доброчесність- запорука 

якісної освіти»,16.11.2022, організатор. 

 Бахомент С. П. Пушкар Н. С. Савчук С. В. Cемінар-практикум «Готовність 

студентів до проведення позанавчальних виховних заходів зі школярами в умовах 



дистанційного навчання». 3-Г, 2-Г.  08.11..2022, організатор. 

 Степанюк В.В. Практикум «Цифрова ера, лідерство та командна робота» для 

здобувачів освіти 2 ДО, 07 листопада 2022, співорганізатор. 

 Чемерис І.В. Тренінг. Формування лідерських якостей у студентів 1-го курсу 

21.11.2022 (спільно з начальником навчально-методичного відділу Іриною 

Ковальчук) 

 Чемерис І.В. Тренінг. Як розвивати лідерські навички та вміння працювати в 

команді 18.11.2022 (спільно з начальником навчально-методичного відділу Іриною 

Ковальчук) 

 Чемерис І.В. Практикум стипендіального забезпечення студентів (спільно із 

відділом кадрів).30.09.2022. 

4. Організаційна та громадська робота 

1. Організаційна робота на посаді: 

  Антонюк Н.А. голови циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, 

психології та методик  

 ● Бахомент С.П. голови методичного об’єднання кураторів груп 

2. Виконання обов’язків: 

  Чемерис І.В. секретаря науково-методичної/методичної ради/ стипендіальної 

комісії 

3. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною 

групою та ін. 

  Антонюк Н.А. Керівництво студентським педагогічним гуртком «Дидаскал» 

4. Професійна діяльність в громадських організаціях та об’єднаннях 

  Антонюк Н.А. Харківська обласна громадська організація «Науковий центр 

дидактики менеджмент-освіти» від 2021 року. 

 Аханова А.В. Харківська обласна громадська організація «Науковий центр 

дидактики менеджмент-освіти» від 24.05.2021р. 

 Бахомент С.П. Світова організація ОМЕП ГО ОМЕП в Україні. Посвідчення № 

210. 

 Яцик Т.О. Член організації ОМЕП від 2017 р. 

 Яцик Т.О. Член організації «Центр дидактики» від 2021 р. 

 Калитяк А.І. Член громадської організації Міжнародна асоціація сучасної 

освіти, науки та культури (Сертифікат дійсний до 31 грудня 2022 року) 

 Стельмащук О.А. Член громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ 

НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» (IESF)  до 01.09.2023. 

 Степанюк В.В. Харківська обласна громадська організація «Науковий центр 

дидактики менеджмент-освіти від 25.10.2021. 

 Савчук С.В. Харківська обласна громадська організація «Науковий центр 

дидактики менеджмент-освіти» від 2021 року. 

 Чемерис І.В. Волинська обласна організація ОМЕП. Посвідчення № 120 від 

01.03.2016. 

 Чемерис І.В.  Товариство Червоного Хреста України. 

 Мельничук О.В. ОМЕП від 2017 року. 

 Мельничук О.В. Волинський осередок Асоціації корекційних педагогів 

України від 2018 року. 

 Ярощук Н.П. Волинський осередок Асоціації корекційних педагогів України 

(Членський квиток № 1254/2022 від 17.12. 2022) 

 Ярощук Н.П. Член національної психологічної асоціації від 2020р. 

5. Виховна робота 

1. Організація та проведення святкових вечорів, концертних програм, тематичних 



виховних заходів у коледжі, місті, області 

  Бахомент С.П. Урочистості з нагоди Посвяти у студенти КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» (фаховий молодший бакалавр) 31.08.2022р. Організатор. 

 Бахомент С.П. Урочистості з нагоди Посвяти у студенти бакалаврату КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» ВОР  12.09.2022р. Організатор. 

 Бахомент С.П. Урочистий вечір з нагоди святкування Дня працівників освіти. 

29.09.2022 р. Організатор. 

 Мельничук О., Бахомент С. Урочиста лінійка для першокурсників (ФМБ, 

30.08.22). 

 Мельничук О., Бахомент С. Урочиста лінійка для першокурсників (Бакалавр, 

12.09.22). 

 Мельничук О., Бахомент С. День працівників освіти (29.09.22) 

Ярощук Н.П. День працівників освіти (29.09.22) 

2. Підготовка та організація творчих культурно-мистецьких/спортивних проектів 

та програм в коледжі 

  Бахомент С.П. Андріївські вечорниці”(1-Г) спільно з Волинським обласним 

Центром національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства на базі 

Лісівничого молодіжного центру(с. Воротнів).01.12.2022 р 

 

 

         05.01.2023.                                    Надія АНТОНЮК    


