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Циклова комісія суспільних та художньо-мистецьких дисциплін – це структурний 

підрозділ Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, що провадить освітню, методичну діяльність за 

спеціальностями (спеціалізацією) 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 

Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 017 Фізична 

культура і спорт, 025 Музичне мистецтво (освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст), може 

проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку діяльність за суспільними, художньо-

мистецькими дисциплінами та методиками викладання. 

Циклова комісія об’єднує фахівців/фахівчинь, які здійснюють одночасно такі види 

діяльності: навчальну, науково-методичну, науково-дослідну, інноваційну та 

організаційну. 

Робота циклової комісії ґрунтується на принципах: гуманізму, академічної 

доброчесності, інноваційності освітнього середовища, національної свідомості, 

студентоцентризму, верховенства права, недискримінації, забезпечення якості освітньої 

діяльності, колегіальності та гласності обговорення питань і прийняття рішень, що 

віднесені до її компетенції; персональної і колективної відповідальності. 

Цілі циклової комісії: забезпечувати освітній процес відповідно до державної 

освітньої політики, державних стандартів педагогічної освіти. 

Завдання циклової комісії з навчальної роботи: 

Організація та здійснення освітнього процесу за денною формою навчання, різними 

формами організації освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи) та видами занять (лекції, практичні (семінарські)) з 

навчальних дисциплін, закріплених за цикловою комісією, відповідно до затверджених 

освітніх програм та навчальних планів. 

Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до професійних стандартів, 

нормативних документів з організації освітнього процесу в педагогічній передфаховій 

вищій освіті. 

Удосконалення змісту навчання із урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, 

освітніх технологій. 

Розширення практичної складової в освітньому процесі; впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на формування практичних навичок 

здобувачів освітніх послуг. 

Забезпечення кваліфікованого наукового керівництва підготовкою курсових робіт. 

Контроль якості навчання здобувачів фахової передвищої освіти з навчальних 

дисциплін, які закріплені за цикловою комісією, аналіз результатів поточного та 

підсумкового контролю знань, організація та контроль самостійної роботи здобувачів 

освіти. 

Облік і контроль успішності та відвідування навчальних занять студентами: 

моніторинг ведення педагогічними працівниками циклової комісії журналів успішності, 

аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості навчання 

студентів. 

Сприяння обміну педагогічним досвідом між цикловими комісіями, кафедрами в 

межах КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради та у співпраці з 

цикловими комісіями, кафедрами інших закладів освіти України. 

Завдання циклової комісії з науково-методичної роботи: 

Розробка та запровадження тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо. 

Розроблення на основі компетентнісного підходу та систематичне оновлення 

робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, 

які закріплені за цикловою комісією, інших навчально-методичних матеріалів. 
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Підготовка навчальних посібників, інших навчальних та навчально-методичних 

видань з дисциплін, які закріплені за цикловою комісією, у тому числі у співпраці з 

закладами вищої освіти України. 

Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення 

семестрових іспитів і підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт, 

завдань для контрольних комплексних робіт, завдань для залишкового рівня знань та 

іншої методичної документації для контролю знань студентів. 

Формування планів підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників/працівниць та контроль за їх виконанням. 

Завдання циклової комісії з науково-дослідної та інноваційної роботи: 

Організація і проведення науково-методичних і науково-методологічних семінарів 

на засадах плановості, систематичності, періодичності в рамках науково-методичної 

проблеми циклової комісії. 

Участь в організації науково-практичних заходів КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, інших наукових установ України та інших країн: 

конференцій, виставок, круглих столів, форумів тощо. 

Організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій (статей у 

наукових журналах, доповідей та повідомлень на наукових конференціях тощо), у тому 

числі спільних наукових праць із провідними вченими України. 

Сприяння педагогічним, науково-педагогічним працівникам/працівницям циклової 

комісії в підготовці ними оригінальних навчально-методичних та наукових праць й 

опублікуванні їх у наукових фахових виданнях України, інших періодичних виданнях. 

Забезпечення кваліфікованого наукового керівництва науково-дослідних робіт 

студентів/студенток відповідно до профілю циклової комісії. 

Завдання циклової комісії з організаційної роботи: 

Розподіл та затвердження педагогічного навантаження з навчальних дисциплін, які 

закріплені за цикловою комісією. 

Створення умов для нерозривності процесів освітньої діяльності, навчання та 

науково-дослідної роботи. 

Розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, робочих 

навчальних програм, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи 

навчальних кабінетів 22, 29, 31, 58, 60, 105, суспільно-політичного клубу «Всесвіт», 

дебатно-дискусійного клубу «Veritas», військово-патріотичного гуртка «Патріот» та іншої 

документації, необхідної для здійснення освітнього процесу. 

Удосконалення системи внутрішньої комунікації між педагогічними, науково-

педагогічними працівниками/працівницями, адміністрацією та здобувачами освітніх 

послуг. 

Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників/працівниць циклової 

комісії у роботі експертних рад, комісій, робочих груп Міністерства освіти і науки 

України, інших органів забезпечення якості освіти. 

Вивчення, узагальнення й поширення кращого досвіду роботи педагогічних та 

науково-педагогічних працівників/працівниць циклової комісії. 

Оприлюднення результатів діяльності циклової комісії на інформаційних стендах 

та на офіційному вебсайті КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради. 

Співробітництво з іншими цикловими комісіями, кафедрами КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, цикловими комісіями та кафедрами 

інших закладів вищої освіти у навчальній, науково-методичній та науково-дослідній 

роботі. 

Проведення профорієнтаційної роботи. 
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Провадження іншої, не забороненої законодавством України діяльності, 

спрямованої на виконання функцій циклової комісії та досягнення цілей діяльності 

Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

Процес навчання молоді здійснюємо через урізноманітнення освітнього процесу 

задля формування сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок, 

самостійного наукового пізнання, для формування професійних компетентностей. 

Основні напрями діяльності: 

Постійне поглиблення знань з методики викладання через використання 

інноваційних технологій навчання. 

Організація педагогічної освіти з використанням концептуального осмислення 

змісту національно-патріотичного виховання в умовах сучасного закладу освіти. 

Використання міжпредметних зв’язків. 

Запровадження дистанційних та онлайнових технологій в освітній процес.  

Інформаційна насиченість змісту та форм навчання; науковість, послідовність, 

системність знань, що передаються здобувачам освіти у процесі навчання; зв’язок форм 

навчання з практикою майбутньої професійної діяльності. 

Поєднання масової, колективної, групової та індивідуальної роботи, 

диференційованих і недиференційованих форм забезпечення вільного обміну думками та 

інформацією у процесі навчання здобувачів освіти. 

Використання наочності, технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки. 

Формування культури спілкування як чинника формування професійної 

компетентності здобувачів освіти. 

Розвиток критичного мислення в здобувачів освіти. 

Формування правової культури здобувачів освіти. 

Такі основні напрями діяльності дають можливість найбільш повно 

використовувати освітній та розвивально-стимулюючий потенціал процесу навчання в 

системі підготовки здобувачів освіти працівниками/працівницями циклової комісії у 2021 

році. 

Упродовж року реалізовувалися завдання науково-методичної проблеми: 

«Формування професійної компетентності майбутніх учителів/учительок крізь призму 

соціально-філософських вимірів сучасного українського суспільства»: обґрунтовано 

доцільність форм професійного розвитку через призму забезпечення індивідуальної 

освітньої та наукової діяльності викладачів/викладачок циклової комісії. 

Результати роботи: 

– Упровадження інноваційних технологій навчання здобувачів освіти. 

– Поєднання теоретичних знань з їх практичним використанням для рішення 

конкретних задач; 

– Створення інформаційно-комунікативного середовища циклової комісії для 

професійного розвитку викладачів/викладачок. 

У рамках реалізації науково-методичної теми викладачі/викладачки циклової 

комісії працюють над індивідуальними науковими проєктами, результати яких 

відображені у наукових і науково-методичних посібниках і публікаціях. 

 

Наявність профілю в міжнародних ідентифікаторах науковця і пошукових системах 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ініціали 
ORCID Google Scholar 

1 Галан О. М. ID: 0000-0002-2392-0200  

2 Голя Г. М. ID: 0000-0001-6529-7296  
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3 Єрко Г. І. ID: 0000-0002-7637-8558 http://surl.li/bafmq  

4 Казмірчук О. А. ID: 0000-0002-4253-3337  

5 Кравець А. І. ID: 0000-0002-5289-8268  

6 Курчаба О. Є. ID: 0000-0002-4971-6435  

7 Луцюк Ю. А. ID: 0000-0003-4322-7929  

8 Хомярчук А. П. ID: 0000-0001-7229-7905  

 

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

1. Запровадження інноваційних технологій навчання (результати, 

перспективи) 

Використання довідково-інформаційних ресурсів інтернету (офіційних вебсайтів 

України) на лекційних заняттях, а також для аналітичної роботи студентів/студенток на 

практичних заняттях з дисциплін, закріплених за цикловою комісією. 

Результати: покращення засвоєння теоретичного матеріалу та ефективної 

практичної діяльності студентів/студенток. 

Обмін навчальною інформацією через Internet, e-mail, соціальні мережі між 

студентами/студентками і викладачами/викладачками, on-line-спілкування, користувацькі 

акаунти G Suite for Education. 

 

2. Уведення в освітній процес дистанційних та телекомунікаційних технологій 

як Інтернет-супроводу освітнього процесу для денної форми навчання.  
Використання новітніх технологій у освітньому процесі, Google Classroom, Zoom, 

Google Meet. 

 

3. Аналіз проведення відкритих занять 

 

 

Викладачка 
Навчальна 

дисципліна 

Вид заняття 

(лекція, семінар, 

практичне 

заняття), 

тема заняття 

Спеціальність, 

група 

Дата, 

аудиторія, 

година 

проведення 

Луцюк Ю. Мистецтво Комбіноване заняття 

«Кіно та театр в 

українській 

культурі» 

013 Початкова 

освіта, 2А 

21.12.2021, 

58 каб., 

11.50 

 

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА 

РОБОТИ 

 

Перелік наукових заходів, проведених цикловою комісією 

 

№ 

з/

п 

Підрозділ, 

відповідальний/

а  

Назва заходу 

Дата 

проведенн

я 

Кількість 

учасників/

ць 

Форма 

підведення 

підсумків 

1 Центр ґендерної 

освіти, циклова 

комісія 

суспільних та 

художньо-

VІІІ 

Міжвузівський 

науково-

практичний 

семінар 

21.04.2021 48 Збірник 

матеріалів. URL: 

http://surl.li/uebo, 

сертифікати 

http://surl.li/bafmq
http://surl.li/uebo
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мистецьких 

дисциплін 

Єрко Г. І. 

«Ґендерні 

студії» 

2 Циклова комісія 

суспільних та 

художньо-

мистецьких 

дисциплін, 

Єрко Г. І. 

Конкурс 

науково-

дослідних 

робіт студентів 

«Суспільство 

XXI століття 

очима молоді» 

22.02.2022 6 Наукові роботи 

студентів, 

протоколи журі, 

дипломи 

3 Циклова комісія 

суспільних та 

художньо-

мистецьких 

дисциплін, 

Кафедра 

природничо-

математичної, 

світоглядної 

освіти та 

інформаційних 

технологій, 

Центр ґендерної 

освіти,  

Єрко Г. І., 

Галан О. М., 

Бортнюк Т. Ю. 

ХІ науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Методологічн

і та методичні 

проблеми 

викладання у 

сучасному 

освітньому 

процесі»  

(з нагоди 155-

ліття від дня 

народження 

Михайла 

Грушевського) 

24.11.2021 122 Збірник 

матеріалів. URL: 

http://surl.li/baein, 

сертифікати 

 

Зведені дані щодо науково-методичної роботи викладачів/викладачок циклової комісії 

 

Підрозділ 

Науково-

практичні 

конференції 

Круглі столи, 

педагогічні 

читання 

Наукові 

семінари 

Інші 

заходи 

Циклова комісія суспільних та 

художньо-мистецьких дисциплін 

38 3 8 19 

УСЬОГО 68 

 

Перелік наукових та науково-методичних праць: 

1. Беспарточна О., Замелюк М., Левицька В., Хомярчук А. Педагогіка партнерства 

в освітньому середовищі: теорія і технологія : навч. посіб. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2021. 

155 с. (6,45 д. а). 

2. Громадянська освіта : навч.-метод. посіб. / Упоряд. Т. Бортнюк, Г. Голя. Луцьк : 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. 94 с. 

3. Кравець А. Вони захищали Волинь від нацистських загарбників : біографічні 

нариси. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2021. 68 с. 

4. Кравець А., Курдельчук Г. Постаті України в картинах художника А. Орльонова. 

Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2021. 83 с.  

 

http://surl.li/baein
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Публікації викладачів/викладачок циклової комісії 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Академічні студії 

1 Галан Ольга Миколаївна 5  

2 Голя Галина Миколаївна 12 2 

3 Єрко Галина Іванівна 7  

4 Казмірчук Олег Анатолійович 5  

5 Кравець Анатолій Іванович 5  

6 Курчаба Олександр Євгенович 6  

7 Луцюк Юлія Анатоліївна 7 1 

8 Ричко Вікторія Костянтинівна 3  

9 Хомярчук Алла Петрівна 6  

 

Публікації у наукових виданнях, які включені до переліку наукових фахових 

видань України: 
1. Філюк О., Єрко Г., Галан О. Історія родини волинських словаків Залет: спогади 

жительки села Боратин Ганни Матвіївни Зай. Літопис Волині Всеукраїнський науковий 

часопис. Одеса: ВД «Гельветика», 2020. Число 23. С. 25–29. 

2. Єрко Г., Курчаба О., Луцюк Ю., Філюк О. Особливості використання 

інтерактивної платформи Mozaik в освітньому процесі суспільствознавчих дисциплін. 

Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Том 2 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: 

О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2021. С. 249–257. 

3. Казмірчук О., Курчаба О., Єрко Г. Націєтворчий потенціал історичної пам’яті: 

корифеї у суспільній свідомості українців. Літопис Волині Всеукраїнський науковий 

часопис. Одеса: ВД «Гельветика», 2021. Число 24. С. 99–103. 

4. Голя Г. М. Вітчизняна історіографія: проблеми учительських кадрів 

церковнопарафіяльних шкіл. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Вип. 4. Одеса : ВД 

«Гельветика», 2021. 

 

Публікації у наукових виданнях, виданих за межами України: 

1. Yerko H. Media literacy in the structure of professional competence of future 

teachers. International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional 

Aspect: Conference Proceedings, March 12-13, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 

Р. 153–156.  

2. Галан О. М, Курчаба О. Є. Використання дебатів у викладанні суспільних 

дисциплін. Topical issues of modern science and education. Abstracts of XI International 

Scientific and Practical Conference. Tallinn, Estonia, 2021. C. 122–125.  

3. Кравець А. Сіамська принцеса з Луцька. Interdisciplinary research: scientific 

horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II 

International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2). Vilnius, Republic of Lithuania: 

European Scientific Platform. October 1, 2021. С. 68–69. 

4. Кравець А. В’ячеслав Липинський – історик, філософ, публіцист, ідеолог 

українського консерватизму. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of 

scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical 

Conference (Vol. 2). Chicago, USA : European Scientific Platform. October 15, 2021. С. 74–76. 
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Участь у професійних конкурсах: 

1. Кравець А. І. Диплом учасника конкурсу професійної майстерності 

«Педагогічний Оскар» у номінації «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої 

діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти» (2021). 

 

Підвищення кваліфікації/стажування: 

1. Галан О. М. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), дистанційний онлайн-курс, 

сертифікат d3ca814582834d5e90aafca32608bf48, тема онлайн-курсу: «Недискримінаційний 

підхід у навчанні», 1 кр. (30 год.), 17.01.2021 (клопотання педагогічної ради від 

30.06.2021, протокол № 6).  

2. Галан О. М. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток професійних компетентностей», програма 

«Програма підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва та мистецтва», 

свідоцтво АС 02139699/04948-I-2172, тема: «Сучасне мистецтво України: творення та 

сприйняття», 2,4 кр. (72 год.), 21.05.2021. 

3. Галан О. М. IBR LPNT (m. Lublin), ГО «Міжнародна фундація науковців та 

освітян», сертифікат ES № ES № 6233/2021, тема стажування «Інноваційні методи 

дистанційного навчання з використанням Zoom та Moodle платформ», 45 год. / 1,5 кр., 

07.06.2021 (клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, протокол № 2). 

4. Голя Г. М. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат a064b878ef4f4b1fa6f6606f74fdf1fb, 

тема онлайн-курсу: «Медіаграмотність для освітян», 60 год. / 2 кр., 05.02.2021. 

(клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

5. Голя Г. М. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат 

№3da914efcbcc48bda8af76fbc7aa198b, тема онлайн-курсу: «Жінки та чоловіки: гендер для 

всіх», 60 год. / 2 кр., 08.02.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол 

№ 6). 

6. Голя Г. М. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат 48bbb8ed9f8c400fbd84b69ab06c375c, 

тема онлайн-курсу: «Захист прав людей з інвалідністю», 30 год. / 1 кр., 17.02.2021 

(клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

7. Голя Г. М. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), сертифікат 

b2f3bae6c1c8487dac8ab6498d4cda54, тема онлайн-курсу: «Онлайн-курс для вчителів 

початкової школи», 60 год. / 2 кр., 14.03.2021 (клопотання педагогічної ради від 

30.06.2021, протокол № 6). 

8. Голя Г. М. ТОВ «Всеосвіта», сертифікат № АХ775773, тема вебінару: 

«Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину», 2 год. / 

0,06 кр., 23.03.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

9. Голя Г. М. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), сертифікат debd99c4-f562-46d1-

8ccd-c4c27f7c134c, тема онлайн курсу «Школа для вісіх». 30 год. / 1 кр., 15.11.2021 

(клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, протокол № 2). 

10. Голя Г. М. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), сертифікат 9d736dca-aa86-42b5-

8f6e-fcd43ee3f730, тема онлайн-курсу «Оцінювання без знецінювання», 30 год. / 1 кр., 

22.11.2021 (клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, протокол № 2). 

11. Єрко Г. І. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат b1045905fe6f445599eff616286be566, 

тема онлайн-курсу: «Жінки та чоловіки: гендер для всіх», 2 кр. (60 год.), 15.04.2021 

(клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

12. Єрко Г. І. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат 

d8bd262868dd4609bc42eee23890b1c4, тема онлайн-курсу: «Медіаграмотність: практичні 

навички», 1 кр. (30 год.), 15.04.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, 

протокол № 6). 
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13. Єрко Г. І. IBR LPNT (m. Lublin), ГО «Міжнародна фундація науковців та 

освітян», сертифікат ES № 6232/2021, тема стажування «Інноваційні методи 

дистанційного навчання з використанням Zoom та Moodle платформ», 45 год. / 1,5 кр., 

07.06.2021 (клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, протокол № 2). 

14. Єрко Г. І. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат 6acdad9f6d46461fbaae06ed4092ba49, 

тема онлайн-курсу «Захист прав людей з інвалідністю», 30 год. / 1 кр., 18.06.2021 

(клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, протокол № 2). 

15. Єрко Г. І. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), сертифікат 

4bbe6af7bb4f4719b90d3cf20253acbd, тема онлайн-курсу «Права людини в освітньому 

просторі», 10 год. / 0,3 кр., 20.06.2021 (клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, 

протокол № 2). 

16. Казмірчук О. А. ТОВ «Центр підвищення кваліфікації та консалтингу 

«Хедлайнер», сертифікат № 20210123, тема «Основи розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти», 30 год. / 1 кр., 14.06.2021 (клопотання педагогічної ради від 

15.12.2021, протокол № 2). 

17. Казмірчук О. А. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), сертифікат 554c79c5-5004-

4525-9e7e-5e8090b24a25, тема онлайн-курсу «Школа для вісіх», 30 год. / 1 кр., 07.10.2021 

(клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, протокол № 2). 

18. Кравець А. І. ТОВ «Всеосвіта», сертифікат ХР576760, тема вебінару: «Освітній 

практикум: безбар’єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами», 

0,3 кр. (10 год.), 10.04.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

19. Кравець А. І. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), сертифікат 

f9f60d1e64d644a4a9ffaa690a2550d9, тема онлайн-курсу: «Онлайн-курс для педагогів та 

керівників закладів професійно-технічної освіти (ПТО) про дистанційне навчання», 1 кр. 

(30 год.), 25.04.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

20. Кравець А. І. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат 

770c6f997aa144da826f1ffc8c3c3289, тема «Академічна доброчесність: онлайн-курс для 

викладачів», 60 год. / 2 кр., 19.09.2021 (клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, 

протокол № 2). 

21. Курчаба О. Є. ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат № 13GW-097, 

тема «Цифрові інструменти GOGLE для закладів вищої освіти», 04–18.10.2021, 30 год. / 1 

кр., 19.10.2021 (клопотання педагогічної ради від 15.12.2021, протокол № 2). 

22. Луцюк Ю. А. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат 

e40c2cee8b8d428ebb2f167e96b83941, тема онлайн-курсу: «Медіаграмотність для освітян», 

60 год. / 2 кр., 22.01.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

23. Луцюк Ю. А. ГО «ПРОМЕТЕУС», сертифікат 

23521b84617449b4ac97d42b87107947, тема онлайн-курсу: «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 год. / 1 кр., 13.02.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, 

протокол № 6) 

24. Луцюк Ю. А. ТОВ «Едюкейшнал Ера» (EdEra), сертифікат 

7e55ccea7e9c42daa1e7f08894a1bacf, тема  онлайн-курсу: «Онлайн-курс для вчителів 

початкової школи», 60 год. / 2 кр., 21.02.2021 (клопотання педагогічної ради від 

30.06.2021, протокол № 6). 

25. Луцюк Ю. А. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

свідоцтво АС 02139699/04949-I-21, підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток 

професійних компетентностей», програма «Програма підвищення кваліфікації вчителів 

образотворчого мистецтва та мистецтва», тема: «Естетичні цінності та ідеали мистецтва 

епохи Відродження», 72 год. / 2,4 кр., 21.05.2021. 

26. Луцюк Ю. А. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

сертифікат № 7900-21, підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток професійних 
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компетентностей», семінар-практикум «Спадщина В. О. Сухомлинського в формуванні 

компетентностей педагога НУШ», 6 год. / 0,2 кр. від 30.11.2021. 

27. Ричко В. К. ТОВ «Всеосвіта», сертифікат № ZO911794, тема вебінару: 

«Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у закладах освіти», 2 

год. / 0, 06 кр., 10.03.2021 (клопотання педагогічної ради від 30.06.2021, протокол № 6). 

28. Ричко В. К. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

сертифікат № 2909-21 підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей», тема семінару-практикуму: «Розвиток креативності учнів через 

застосування оригінальних технік малювання», 8 год. / 0,3 кр., 24.03.2021. 

29. Хомярчук А. П. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

сертифікат № 1851-21, підвищення кваліфікації за напрямом «Формування у здобувачів 

освіти спільних для ключових компетентностей вмінь», тема семінару-тренінгу: «Ключові 

уміння 21-го століття. Якісне учіння. Критичне мислення та розв̓ язування проблем», 12 

год. / 0,4 кр., 06.03.2021. 

 

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах: 

Єрко Г. Реалізація освітнього проєкту «Будуємо гендерно чутливе освітнє 

середовище в громадах Волинської області» громадською організацією «Ґендерний 

креативний простір» за підтримки Уряду Канади в рамках проєкту «Жінки України: 

залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт, квітень–вересень 

2021. Керівниця проєкту. 

 

Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими 

організаціями в межах України: 

Єрко Г. І. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк), 

кафедра ЮНЕСКО та соціального захисту Державного біотехнологічного університету 

(м. Харків), кафедра філософії Харківського національного університету 

радіоелектроніки, кафедра публічного управління та проектного менеджменту Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти 

Національної академії педагогічних наук України (м. Київ), ГО «Ґендерний креативний 

простір» (м. Луцьк). 

 

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ/СТУДЕНТОК 

 

Наукове керівництво викладачів/викладачок циклової комісії публікаціями 

студентів у наукових виданнях 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій 

1 Галан Ольга Миколаївна 16 

2 Голя Галина Миколаївна 8 

3 Єрко Галина Іванівна 6 

4 Казмірчук Олег Анатолійович 1 

5 Кравець Анатолій Іванович 13 

6 Курчаба Олександр Євгенович 1 

7 Луцюк Юлія Анатоліївна 2 

8 Ричко Вікторія Костянтинівна 7 

9 Хомярчук Алла Петрівна 5 
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Конкурсу науково-дослідних робіт студентів «Суспільство XXI століття очима 

молоді» 

 

№ 

з/п 
Науковий/а керівник/ця 

Прізвище, ім’я 

студента/ки, 

група, 

спеціальність 

Назва роботи Примітка 

 Галан Ольга Стасюк 

Катерина, 1В, 

спеціальність 

013 Початкова 

освіта 

Сучасний 

український 

живопис: від 

творення до 

сприйняття 

1 місце 

 Хомярчук Алла Кузьмич Ілона, 

4Б, 013 

Початкова 

освіта 

Формування 

комунікативних 

умінь на уроках 

трудового навчання 

2 місце 

 Хомярчук Алла Коцюба 

Катерина, 4Г, 

013 Початкова 

освіта 

Впровадження 

інтегрованого 

підходу в освітній 

процес початкової 

школи 

 

 Філюк Оксана Додь Анастасія, 

2Д, 013 

Початкова 

освіта 

Постать Євгена 

Сверстюка на тлі 

покоління 

шістдесятників 

3 місце 

 Луцюк Юлія Гурин Юлія, 

4Ж, 013 

Початкова 

освіта 

Евтаназія: вбивство 

чи милосердя 

 

 Кравець Анатолій Фрончко 

Катерина, 4Ж, 

013 Початкова 

освіта 

Поколіннєва 

історія – один із 

напрямів історичної 

науки 

 

 

Суспільно-політичний клуб «Всесвіт» (кер. – Анатолій Кравець): 

– обласна акція «Україна – це ми!» у старшій віковій групі. Номінація «Україна в 

об’єктиві туриста», рубрика «Кращий відеофільм» (грудень 2020 – січень 2021 рр.): 3 

місце – студенти 4-Ж групи спеціальності 013 Початкова освіта, молодший спеціаліст: 

Катерина Фрончко, Юлія Гурин, Артур Сухацький, Інна Куліш, Інокентія Савчук. 

 

Дебатно-дискусійний клуб «Veritas» (кер. – Ольга Галан): 

– інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли? Кубок міського голови». 15.12.2021. 
м. Луцьк. 

 

ІV. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
ЗЗСО 

Термін 

проведення 
Прізвище викладача/ки 

1 Городищенський заклад 

загальної середньої освіти 

квітень-травень Єрко Г. 
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І-ІІІ ступенів 

Городищенської сільської 

ради 
2 ОЗЗСО «Сошичненський 

ліцей», Ліцей с. Нуйно 

Сошичненської сільської 

ради 

квітень-травень Єрко Г. 

3 ОЗЗСО «Самарівський 

ліцей імені Петра Штика 

Самарівської сільської 

ради» 

квітень-травень Єрко Г. 

4 Павлівський ліцей 

Павлівської сільської ради 
квітень-травень Єрко Г. 

5 Комунальний заклад 

«Луцька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 11 - 

колегіум Луцької міської 

ради» 

квітень-травень Галан О. 

6 Комунальний заклад 

загальної середньої освіти 

«Рудко-Козинська гімназія» 

Рожищенської міської ради 

Луцького району 

квітень-травень Галан О. 

7 Комунальний заклад 

«Луцька гімназія №21 імені 

Михайла Кравчука Луцької 

міської ради Волинської 

області» 

квітень-травень Луцюк Ю. 

8 Опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів «Шацький ліцей» 

Шацької селищної ради 

Ковельського району 

квітень-травень Голя Г. 

9 ООЗ «Велицька 

загальноосвітня школи І-ІІІ 

ступенів Ковельського 

району Волинської області» 

квітень-травень Голя Г. 

10 Видраницький ліцей 

Забродівської сільської 

ради 

квітень-травень Голя Г. 

11 Полицький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Полицької 

сільської ради Вараського 

району Рівненської області 

квітень-травень Голя Г. 

12 ВСП «Дубенський 

педагогічний фаховий 

коледж РДГУ» (заочна 

форму навчання) 

квітень-травень Голя Г. 

13 Комунальний заклад квітень-травень Курчаба О. 
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«Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради 

Волинської області» 

14 КЗ ЗСО «Луцький ліцей 

№28 Луцької міської ради» 

квітень-травень Казмірчук О. 

15 Боратинський ліцей 

Боратинської сільської ради 

квітень-травень Філюк О. 

16 Рованцівський ліцей 

Боратинської сільської ради 

квітень-травень Філюк О. 

17 Баївський ліцей 

Боратинської сільської ради 

квітень-травень Філюк О. 

18 Мстишинська гімназія 

Боратинської сільської ради 

квітень-травень Філюк О. 

19 Промінська гімназія 

Боратинської сільської ради 

квітень-травень Філюк О. 

20 Дубенський ліцей №1 

Дубенської міської ради 

Рівненської області 

квітень-травень Фаловська І. 

21 Здовбицький ліцей 

Здовбицької сільської ради 

Рівненської області 

квітень-травень Фаловська І. 

 

 

 

 

Голова ЦК       Галина ЄРКО 


