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Пріоритет. ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

Мета: формування цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти.  

Стратегічні завдання: 

 Використання об’єктивної процедури розгляду, 

затвердження, моніторингу і перегляду нормативної бази 

Коледжу за участю експертів з числа стейкхолдерів. 

Оновлено та розроблено ряд нормативних документів 

локального характеру:  

1. Положення про педагогічну раду; методичну раду; 

Приймальну комісію; студентське наукове товариство 

“Академія”; розроблення, затвердження моніторинг, 

періодичний перегляд та оновлення освітньо-професійних 

програм; порядок підготовки та тиражування наукових та 

навчальних видань; атестацію педагогічних (науково-

педагогічних) працівників; організацію освітнього 

процесу; навчально-методичне забезпечення освітнього 

компонента; оцінювання знань здобувачів фахової 

передвищої освіти навчальних дисциплін циклу 

загальноосвітньої підготовки; критерії оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої 

освіти; порядок оцінювання знань здобувачів освіти в 

умовах кредитно-трансферної системи організації 

освітнього процесу; порядок використання технологій 

дистанційного навчання в освітньому процесі; порядок 

визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників; 

рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних та 

педагогічних працівників; порядок ліквідації академічної 

заборгованості здобувачами освіти; організацію та 

проведення гостьових лекцій; організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 



освітнього процесу; куратора академічної групи. 

2. Порядок організації та проведення екзаменаційної сесії, 

захисту курсових робіт, атестації здобувачів вищої та 

фахової передвищої освіти із застосуванням технологій 

дистанційного навчання. 

3. Тимчасовий порядок надання освітніх послуг 

здобувачам вищої/фахової передвищої з територій, де 

ведуться активні бойові дії; організації практичної 

підготовки студентів в умовах дії правового режиму 

воєнного стану. 

4. Правила призначення і виплати стипендій студентам. 

 Розробка освітніх програм для підготовки фахівців за 

усіма спеціальностями та відповідних програм освітніх 

компонентів з урахуванням вимог Національної рамки 

кваліфікації. 

1. Оновлено освітньо-професійні програми та відповідні 

програми освітніх компонентів підготовки здобувачів 

освіти за ОС бакалавра спеціальностей: 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт, 

014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво). 

2. Оновлено освітньо-професійні програми та відповідні 

програми освітніх компонентів підготовки здобувачів 

освіти за ОПС фахового молодшого бакалавра 

спееціальностей: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 

освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.13 

Середня освіта (Музичне мистецтво). 

3. Розроблено освітньо-професійну програмуи підготовки 

здобувачів освіти за ОПС фахового молодшого бакалавра 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки. 

 Забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками та студентами Коледжу. 

1. Розроблено Положення про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 



обласної ради. 

2. Проведено науково-методичні заходи: 

 Науково-методичний семінар для керівників 

студентських курсових досліджень «Культура наукового 

наставництва та академічна доброчесність» (вересень 2022 

року); 

 Науково-методичний семінар «Морально-етичні норми 

дотримання академічної доброчесності учасниками 

освітнього середовища закладу вищої освіти» (травень, 

2022 року); 

 Онлайн-тренінг «Академічна доброчесність та 

антиплагіатна експертиза наукових текстів» (травень 2022 

року); 

 V Міжнародна науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти та молодих учених «Академічна 

культура дослідника в освітньому просторі: європейський 

та національний досвід» (спільно із Сумським державним 

педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, травень 

2022 року); 

 Лекторій для учасників освітнього процесу «Академічна 

доброчесність – запорука якісної освіти» (листопад 2022 

року); 

 Семінар-практикум «Академічна доброчесність: 

можливості і ризики» (грудень 2022 року). 

3. Здійснено перевірку дослідницьких робіт, наукових 

статей студентів та викладачів за допомогою 

антиплагіатної програми «StrikePlagiarism». 

 Забезпечення можливості індивідуальних навчальних 

траєкторій студентів шляхом впровадження вибіркових 

1. Затверджено анотовані каталоги вибіркових освітніх 

компонентів за усіма освітньо-професійними програмами 



курсів і гнучких сертифікованих програм. (березень). 

2. Презентовано вибіркові освітні компоненти за усіма 

освітньо-професійними програмами (квітень). 

3. Включено вибіркові освітні компоненти за усіма 

освітньо-професійними програмами у робочі навчальні 

плани (травень). 

4. Проведено засідання круглого столу «Вибіркові 

навчальні дисципліни як право забезпечення особистісних 

інтересів здобувачів освіти» (січень). 

 Розширення мережі базових закладів для практичної 

підготовки здобувачів освіти шляхом налагодження 

співпраці з освітніми, спортивно-оздоровчими, 

мистецькими установами різних форм власності.  

Укладено договори про співпрацю з такими установами: 

виконавчий комітет Луцької міської ради, Головне 

управління статистики у Волинській області, приватні 

освітні заклади, територіальні громади області. 

 Моніторинг кар’єрного росту випускників Коледжу, 

формування та систематичне оновлення відповідної бази 

даних.  

1. Розроблено Положення про моніторинг 

працевлаштування та кар’єрного зростання випускників 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради (червень). 

2. Оновлено базу даних кар’єрного росту випускників 

коледжу. 

 Забезпечення комплексного ґендерного підходу в 

організації освітнього процесу Коледжу: 
 

 запровадження в освітній процес спецкурсів, змістових 

модулів, тренінгів та інших активних форм навчальних 

занять з метою набуття студентами навичок ґендерного 

аналізу; 

 впровадження спектру науково-методичних заходів, 

спрямованих на забезпечення імплементації наукових 

розробок і досліджень з ґендерної проблематики в освітній 

процес; 

1. Організовано Форум феміністичної оргспроможності 

«Голос жінок і лідерство – Україна» (Львів). 

2. Долучено викладачів та студентів коледжу до  

Міжнародного проекту «Мир у цифровий час»: 

 мініпроєкти: «На вернісаж запрошують книжки», «Нові 

орбіти культури міста під час війни», «Єднаймося заради 

миру»; 

 семінари-тренінги: «Арттерапевтичні засоби 

відновлення під час війни», «Блогінг під час війни. Нові 

виклики»; 



 забезпечення інформаційно-методичного супроводу 

позанавчальних заходів з метою відстеження наявності та 

репродукування гендерних упереджень і стереотипів. 

 тренінги: «Жінки. Мир. Безпека.», «Жінки України: 

залучені, спроможні, незламні», «Політична дія жінок». 

3. Проведено майстер-класи для внутрішньо-переміщених 

осіб «Голос жінок і лідерство». «Жінки малюють 

післявоєнне майбутнє». 
 

  



Пріоритет. ПРОФЕСІЙНА ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ  

Мета: налагодження співпраці з вітчизняними та іноземними закладами-партнерами для реалізації спільних освітніх, 

науково-дослідницьких проектів. 

Стратегічні завдання: 

 Укладання договорів про співпрацю, визначення 

пріоритетних напрямків спільної діяльності із закладами-

партнерами. 

1. Укладено договори про співпрацю з Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки; Луцьким 

національним технічним університетом; Комунальним 

закладом Львівської обласної ради «Бродівський фаховий 

педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»; 

Комунальним закладом «Палац учнівської молоді Луцької 

міської ради»; Луцьким біотехнічним інститутом закладу 

вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая»; академією рекреаційних 

технологій і права; Володимир-Волинським педагогічним 

фаховим коледжем імені А.Ю. Кримського Волинської 

обласної ради; відокремленим структурним підрозділом 

«Дубенський педагогічний фаховий коледж» Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

2. Визначено пріоритетні напрямки спільної діяльності із 

закладами-партнерами. 

 Створення умов для інтернаціоналізації професійної 

та академічної мобільності, запрошення педагогів-практиків 

до викладання фахових дисциплін. 

Залучено педагогів-практиків до викладання освітніх 

компонентів для здобувачів освіти ОС бакалавра та ОПС 

фахового молодшого бакалавра. 

 Впровадження ефективного механізму 

перезарахування результатів навчання у рамках реалізації 

програм академічної мобільності. 

Розроблено Положення про визнання та перезарахування 

кредитів ЄКТС у Комунальному закладі вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.  
  



Пріоритет. ЯКІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ  

Мета: динамічний розвиток наукових досліджень, ефективне просування науково-інноваційної продукції на 

регіональному, національному та світовому ринках. 

Стратегічні завдання: 

 Інституційна модернізація наукових підрозділів 

Коледжу, всебічна підтримка наукових шкіл, що 

сформувалися, створення нових науково-дослідницьких 

центрів і лабораторій як базових осередків проведення 

наукових досліджень. Розширення обсягів їх фінансування 

через участь у конкурсах МОН, Національного фонду 

досліджень України, міжнародних грантах, прямої взаємодії 

з потенційними замовниками науково-інноваційної 

продукції та науково-освітніх послуг, прямої або за 

допомогою МОН України взаємодії з головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 

Організовано низку заходів: 

 онлайн-тренінг для наукових керівників та здобувачів 

освіти щодо використання антиплагіатної системи   

Strikeplagiarism «Академічна доброчесність та антиплагіатна 

експертиза наукових текстів» (травень). 

 Онлайн тренінг-практикум для науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та керівників структурних 

підрозділів Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради з написання 

заявок на участь у міжнародних грантових проектах Еразмус+ 

(січень). 

 Онлайн-тренінг із адміністрування академічних профілів 

вчених у міжнародних наукометричних базах (травень) 

 Імплементування у Коледжі загальних принципів 

Європейської хартії дослідників та Кодексу 

працевлаштування наукових працівників, розвиток та 

підтримання культури наукової праці, цінностей 

академічної доброчесності. 

Текст Європейської хартії дослідників та Кодексу 

працевлаштування наукових працівників оприлюднено на 

офіційному вебсайті коледжу (Режим доступу: 

http://lpc.org.ua/нормативно-правова-база-наукової-дія/), 

обговорено на засіданні Науково-методичної ради закладу, 

положення документи імплементуються у контексті кадрової 

політики коледжу. 

 Формування кадрового наукового потенціалу, 

здатного забезпечити розробку та впровадження освітніх 

інновацій, створення середовища зростання талановитих 

вчених та обдарованої студентської молоді. 

Оновлено склад Ради молодих науковців коледжу, зокрема 

долучено членів з числа здобувачів наукового ступеню 

доктора філософії та обдарованих здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра. 



Рада молодих науковців та наукове товариство студентів 

«Академія» активно долучаються до організації заходів у 

межах Днів науки-2022, проектів, ініційованих Радою молодих 

вчених при МОН України. 

 Формування науково-навчально-виробничих 

кластерів з метою використання знань і фахових 

можливостей науково-педагогічних працівників для 

реалізації інноваційних наукових проектів у галузі освітніх 

наук, педагогіки і психології. 

Організовано онлайн тренінг-практикум для науково-

педагогічних, педагогічних працівників та керівників 

структурних підрозділів Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради з 

написання заявок на участь у міжнародних грантових 

проектах Еразмус+ (січень). 

Участь у грантових проектах із партнерськими закладами та 

організаціями:  

 грантовий проєкт «МЕДІА&КАПСУЛИ» (вересень 

2021-лютий 2022 року), профінансований Радою міжнародних 

наукових досліджень та обмінів (IREX), що є складником 

міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність національне розгортання» і виконується за 

підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві 

з Міністерством освіти і науки України та Академією 

Української преси. 

 проект Ради Європи «Молодь за демократію в Україні» 

(вересень-листопад 2021 року), зреалізований у співпраці з 

комунальною установою «Волинський молодіжний центр». 

Виконувався проект у межах Плану дій Ради Європи для 

України на 2018-2022 роки та ґрунтувався на попередньому 

досвіді та продуктивній двосторонній співпраці Ради Європи 

та Міністерства молоді та спорту України у межах Рамкової 

програми співробітництва у галузі молодіжної політики між 

Радою Європи та Міністерством молоді та спорту України на 



2016-2020 роки. 

 Розроблення та експериментальна перевірка освітніх 

інновацій (технологій, методів, моделей, продукції, 

освітніх, а також технічних рішень у галузі освіти, що 

істотно підвищують якість, результативність та 

ефективність освітньої діяльності), науково-методичний 

супровід інноваційної освітньої діяльності авторських шкіл, 

педагогічних майданчиків, закладів освіти Волині. 

Вжито заходів щодо стимулювання НПП та ПП розробляти, 

вивчати, імплементувати освітні інновації (технологій, 

методів, моделей, продукції, освітніх, а також технічних 

рішень у галузі освіти, що істотно підвищують якість, 

результативність та ефективність освітньої діяльності). 

Доповнено показники рейтингового оцінювання професійної 

діяльності НПП та ПП працівників такими пунктами: 

 Підготовка та проведення публічних лекцій із 

навчальних дисциплін у межах Днів науки, Тижнів 

факультетів 

 Підготовка та проведення гостьових лекцій  з 

навчальних дисциплін (у тому числі бінарних) для здобувачів 

вищої освіти українських ЗВО. 

 Підготовка та проведення гостьових лекцій з навчальних 

дисциплін (у тому числі бінарних) для здобувачів вищої освіти 

зарубіжних ЗВО. 

 Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік. 

 Проектування змісту вибіркових освітніх компонентів, 

розроблення їх анотацій. 

 Методичний супровід студентів у підготовці та 

проведенні публічних показових навчальних занять (уроків, 

тренувальних занять тощо) з дітьми дошкільного віку та 

школярами. 

Упровадження новітніх технологій і концепцій в освітньому, 

виховному та управлінському процесах (Moodle, Lego та ін.) 

Упровадження нововведень у комп’ютеризації, 



телекомунікації, матеріально-технічному забезпеченні 

освітнього процесу на рівні Коледжу. 

Започатковано участь представників Коледжу в україно-

датському проєкті  «The LEGO Faundation». 

Організовано онлайн-фестиваль інноваційних освітніх 

технологій «TeachingФест-2022» (травень). 

 Провадження науково-видавничої діяльності; 

заснування в установленому порядку друкованих засобів 

масової інформації, журналів та наукових видань, освітніх 

та наукових електронних ресурсів у відповідності до 

стандартів МОН України. Формування та розвиток 

інституційного репозитарію Коледжу відповідно до 

стандартів Національного репозитарію академічних текстів. 

Засновано наукові журнали «Академічні студії. Серія 

«Педагогіка»
1
 та «Академічні студії. Серія: Гуманітарні 

науки».
2
 Згідно з рішеннями Атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки видання Коледжу віднесено до переліку 

наукових фахових видань категорії Б. 

Розроблено інтерфейс інституційного репозитарію закладу 

(Режим доступу: http://lpc-dspace.org.ua), дотримано стандартів 

Національного репозитарію академічних текстів. Триває 

робота над наповненням окремих розділів Репозитарію.  

 Забезпечення відкритості інформації про наукову та 

інноваційну діяльність Коледжу, промоція та апробація її 

результатів: участь у виставкових заходах та презентаціях, 

щорічне проведення міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних наукових форумів та семінарів, сприяння 

збільшенню кількості публікацій у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus та  Web of Science Core 

Collection). 

Організовано та проведено на базі Коледжу: 

 Дні Європейських мов (вересень); 

 День української писемності та мови (листопад 2021); 

 Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузей знань, спеціальностей (грудень 

2021). 

 Дні науки-2022 (травень) 

 Конференції (міжнародні, всеукраїнські та регіональні), 

режим доступу: http://lpc.org.ua/наукові-конференції/ 

 Утворення наукових рад, товариств, асоціацій з  Утворено Науково-методичну раду Комунального 

                                                           
1
 http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy 

2
 http://www.karlofa.net.ru/index.php/humanities/homepage 

http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy?fbclid=IwAR3MsZEJy_YlOu2dsEgYRO1ScuwXnh0MqQ4Q3Yetu49oC_oE5kVS0YWn7XU


найважливіших проблем освіти, педагогіки і психології, 

консультативних, дорадчих та інших органів. 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради; 

 Унормовано посадові обов’язки Ученого секретаря 

Коледжу; 

 Диверсифіковано напрями роботи Ради молодих вчених 

коледжу (Режим доступу: http://lpc.org.ua/rada-molodyh-

naukovciv/) та Студентського наукового товариства 

«Академія» (Режим доступу: http://lpc.org.ua/8317-2/). 

 Запровадження практики формування змісту навчання 

фахівців педагогічного профілю на основі пріоритету науки 

як невід’ємної складової та орієнтиру інноваційної 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

 Модернізовано освітні програми підготовки фахівців 

педагогічного профілю за освітнім ступенем бакалавра на 

основі зміцнення наукової складової. 

 Розширено перелік науково-методичних заходів із 

залученням стейкхолдерів.  

 Започатковано участь представників коледжу в україно-

датському проєктів  «The LEGO Foundation». 

 Організовано майстер-клас «Терміносистема 

педагогічного дослідження: корисні лайфхаки» (травень). 

 Організовано онлайн-сесію «Науково-дослідницька 

складова у забезпеченні якості освітньо-професійної 

програми» (травень). 

 Систематичне залучення молодих учених, студентів 

до наукової діяльності, сприяння їх участі в наукових 

проектах, конференціях, олімпіадах, конкурсах з 

розширенням спектру предметних та фахових олімпіад 

всеукраїнського рівня. 

Організовано перший тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузей знань, спеціальностей 

(грудень 2021). 

Організовано Дні науки-2022 (режим доступу: 

http://lpc.org.ua/2022/05/23/дні-науки-2022/). 

 Поглиблення міжнародного, міжгалузевого, 

міжвузівського та внутрішньо коледжного співробітництва 

структурних підрозділів на основі спільних наукових 

програм і проектів, використання та створення науково-

Організовано з участю молодих учених Коледжу 

Усеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації 

«Управління якістю науково-дослідницької діяльності у 

закладах вищої та фахової передвищої освіти» (травень-



технічної бази, організації та проведення наукових заходів 

різних рівнів тощо.   

червень), зокрема публічні онлайн-лекції: 

1. «Нормативно-правові та психолого-педагогічні засади 

управління якістю науково-дослідницької діяльності у 

закладах вищої та фахової передвищої освіти» (травень). 

2. «Мовно-комунікативні та особистісні виміри якості 

науково-дослідницької діяльності в умовах воєнних реалій» 

(травень). 

3. «Цифрові ресурси і сервіси у забезпеченні якості 

науково-дослідницької діяльності в умовах воєнного стану» 

(червень). 

 Надання наукової, методичної, консультативної 

підтримки відповідним органам державної влади та 

місцевого самоврядування з метою виконання завдань, 

визначених державними пріоритетами у сфері освіти. 

Організовано з участю молодих учених Коледжу 

Усеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації 

«Управління якістю науково-дослідницької діяльності у 

закладах вищої та фахової передвищої освіти» (травень-

червень), зокрема публічні онлайн-лекції: 

1. «Нормативно-правові та психолого-педагогічні засади 

управління якістю науково-дослідницької діяльності у 

закладах вищої та фахової передвищої освіти» (травень). 

2. «Мовно-комунікативні та особистісні виміри якості 

науково-дослідницької діяльності в умовах воєнних реалій» 

(травень). 

3. «Цифрові ресурси і сервіси у забезпеченні якості 

науково-дослідницької діяльності в умовах воєнного стану» 

(червень). 

 Здійснення комплексу заходів правового, 

організаційного та фінансового характеру щодо 

унормування процедури атестації науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації з урахуванням специфіки 

централізованих електронних систем присвоєння наукових 

Розроблено та уведено  в дію Положення  про порядок 

присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради. 



ступенів та вчених звань. 

 Запровадження електронної системи обліку у сфері 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

Модернізація системи рейтингового оцінювання 

результативності науково-педагогічної діяльності 

викладачів Коледжу. 

Модернізовано систему рейтингового оцінювання 

результативності науково-педагогічної діяльності викладачів 

Коледжу у частині наукової діяльності, міжнародної співпраці 

та проєктної активності. 

 Створення механізмів дієвого захисту інтелектуальної 

власності працівників Коледжу та інфраструктури 

комерційного використання результатів наукових 

досліджень, удосконалення механізмів наукового 

маркетингу науково-дослідної продукції Коледжу. 

Розроблено та уведено в дію Положення порядок підготовки 

та тиражування наукових та навчальних видань Комунального 

закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж” 

Волинської обласної ради. 

Унормовано на інституційному рівні використання в 

освітньому процесі коледжу антиплагіатної системи   

Strikeplagiarism. 

 

  



Пріоритет. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Мета: багатовекторний комплексний розвиток міжнародних партнерств із провідними  закордонними закладами вищої 

освіти та науковими установами на основі дослідницьких проектів та освітніх програм. 

Стратегічні завдання: 

 Розширення діапазону співпраці із закордонними 

партнерами для створення міжнародних дослідницьких 

груп, укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів із 

закордонними науковими інституціями та закладами освіти. 

Укладено угоди про співпрацю: 

 Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка 

Польща); 

 ГО «Центр українсько-європейського наукового 

співробітництва». 

 Розбудова системи внутрішнього грантового 

забезпечення розвитку наукової діяльності у Коледжі; 

створення відділу міжнародних зв’язків та інноваційної 

діяльності для забезпечення регулярної координаційної та 

консультаційної роботи з питань участі працівників та 

студентів Коледжу у міжнародних програмах академічної та 

дослідницької мобільності, грантових проектах, конкурсах 

тощо. 

Виконання обмежується дією правового режиму 

воєнного стану в Україні. 

 Інтегрування викладачів у міжнародну діяльність: 

участь у міжнародних проектах, конференціях, 

співробітництво з фаховими спільнотами, стажування та 

викладання в іноземних закладах освіти тощо. 

Участь у грантових проектах із партнерськими 

закладами та організаціями:  

 грантовий проєкт «МЕДІА&КАПСУЛИ» (вересень 

2021-лютий 2022 року), профінансований Радою 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), 

що є складником міжнародного проєкту «Вивчай та 

розрізняй: інфо-медійна грамотність національне 

розгортання» і виконується за підтримки Посольств 

США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством 

освіти і науки України та Академією Української преси; 

 проект Ради Європи «Молодь за демократію в 



Україні» (вересень-листопад 2021 року), зреалізований у 

співпраці з комунальною установою «Волинський 

молодіжний центр». Виконувався проект у межах Плану 

дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки та 

ґрунтувався на попередньому досвіді та продуктивній 

двосторонній співпраці Ради Європи та Міністерства 

молоді та спорту України у межах Рамкової програми 

співробітництва у галузі молодіжної політики між Радою 

Європи та Міністерством молоді та спорту України на 

2016-2020 роки. 

 Посилення міжнародної проектної діяльності та 

фандрайзингу як інструментів інноваційної, технологічної 

та фінансово-матеріальної підтримки діяльності Коледжу 

шляхом суттєвого зростання участі у грантових програмах 

Європейського Союзу: «Горизонт Європа», «Еразмус+», 

«EURASIA» та ін. 

Організовано онлайн тренінг-практикум для науково-

педагогічних, педагогічних працівників та керівників 

структурних підрозділів Комунального закладу вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради з написання заявок на участь у 

міжнародних грантових проектах Еразмус+ (січень). 

 Ефективне використання інструментів взаємодії з 

країнами Європейського дослідницького простору 

(Twinning та Teaming), розвиток дослідницької 

інфраструктури Коледжу відповідно до стандартів 

Європейських консорціумів дослідницьких інфраструктур 

(ERIC). 

Систематична участь працівників коледжу в оналайн-

заходах щодо можливостей програм мобільності 

(Twinning та Teaming). 

 Створення сприятливих умов для міжнародної та 

міжгалузевої мобільності вчених через загальноєвропейську 

сервісну мережу центрів мобільності EURAXESS.  

Налагоджено співпрацю з Національним Еразмус+ 

офісом.  

 Участь у євроінтеграційних заходах Ради молодих 

учених при Міністерстві освіти і науки України як 

повноправного члена міжнародної громадської організації 

EURODOC (Європейській раді аспірантів та молодих 

Систематично брали участь у євроінтеграційних заходах 

Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України як повноправного члена міжнародної 

громадської організації EURODOC. 



учених, Брюссель). Опубліковано наукові статті, присвячені проблемам 

європеїзації освітнього простору підготовки докторів 

філософії. 

Виконується дисертаційне дослідження на тему 

«Управління якістю підготовки науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації: національний та глобальний 

контексти». 

 Розширення партнерської співпраці із 

закордонними коледжами, університетами, започаткування 

програм «подвійних дипломів», формування спільних 

освітніх програм, наукових консорціумів тощо. 

Укладено угоди про співпрацю: 

 Куявський університет у Влоцлавеку  (Республіка 

Польща); 

 ГО «Центр українсько-європейського наукового 

співробітництва». 

Вченою радою прийнято рішення: розширити практику 

запрошення іноземних професорів, представників 

міжнародного експертного та академічного середовищ 

для проведення публічних лекторіїв для науково-

педагогічних працівників та студентів Коледжу. 

 Формування та реалізація довгострокової політики у 

сфері іншомовної підготовки студентів та науково-

педагогічних працівників Коледжу. 

Питання розглядалося на засіданні Вченої ради. 

Затверджено та уведено в дію Положення про реалізацію 

Концепції мовної освіти в Україні у Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

 

  



Пріоритет. ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ  ПРИ НАДАННІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Мета: забезпечення відповідності змісту та якості надання освітніх послуг актуальним потребам регіонального ринку 

праці. 

Стратегічні завдання: 

 Моніторинг перспективних потреб ринку праці у 

фахівцях освітньої галузі, аналіз попиту на затребувані 

спеціальності. 

1. Організовано цикл семінарів-практикумів із представниками 

приватних закладів з метою ознайомлення студентів і 

викладачів коледжу із специфікою їх діяльності (січень). 

2. Проведено опитування потенційних роботодавців з питань 

якості фахової підготовки студентів та випускників коледжу 

(січень-лютий). 

 Ліцензування нових спеціальностей, відповідно до 

актуальних потреб ринку праці: 

 014 Середня освіта / 014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

 014 Середня освіта / 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 

 014 Середня освіта / 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 015 Професійна освіта / 015.10 Комп’ютерні 

технології 

 016 Спеціальна освіта / 016.01 Логопедія 

 016 Спеціальна освіта / 016.04 Сурдопедагогіка 

Розпочато набір на спеціальності: 

 014 Середня освіта / 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

 014 Середня освіта / 014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

Проліцензовано спеціальність 122 Комп’ютерні науки на рівні 

фахової передвищої освіти. 

 Залучення роботодавців, експертів (стейкхолдерів) 

до процесу періодичного перегляду освітньо-професійних 

програм, оцінювання й відбору освітніх компонентів та 

запровадження нових курсів для підготовки фахівців 

педагогічної галузі. 

Внесено корективи в освітньо-професійні програми підготовки 

здобувачів освіти за ОС бакалавра та ОПС фахового молодшого 

бакалавра з урахуванням пропозицій стейкхолдерів (травень-

червень).  

 Сприяння працевлаштуванню випускників Організовано роз'яснювальну роботу серед випускників:  



Коледжу, задоволенню потреб освітніх закладів у 

формуванні персоналу. 
 поінформовано про актуальні вакансії на ринку освітніх 

послуг, що відповідають фаховій підготовці випускників 

(інформацію розміщено на сайті коледжу);  

 проведено цикл інформаційних заходів (тренінгові заняття 

щодо подолання психологічного бар’єру під час співбесід із 

роботодавцями, консультації щодо створення резюме, 

семінари-практикуми за участю працівників Центру 

зайнятості). 

 

  



Пріоритет. СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КОЛЕДЖУ 

Мета: формування позитивного іміджу Коледжу шляхом використання медійного простору. 

Стратегічні завдання: 

 Розробка інформаційно-корпоративної концепції, 

спрямованої на підвищення іміджу та 

конкурентоспроможності Коледжу серед закладів вищої 

освіти України та Європи. 

Створено брендбук Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради: 

символіку та логотипи закладу, факультетів, відділень. 

 Збереження та примноження кращих традицій 

Коледжу, популяризація його діяльності у медійному 

просторі.  

Популяризовано діяльність Коледжу у медійному просторі:  

 ТРК «Аверс», «12 канал», «Суспільне-Волинь»; 

 Громадське інтерактивне телебачення, «Конкурент-

ТV»; 

 тижневики «Волинська газета», «Волинь-нова»; 

 інформаційне видання «Золотий фонд нації». 

 Створення відеостудії та студентського 

інформаційного каналу для формування позитивного іміджу 

Коледжу.  

1. Створено студентський інформаційний відеоканал «Вісник 

коледжу». 

2. Запроваджено щомісячний випуск новин про діяльність 

коледжу через інформаційний відеоканал в «YouTube» та 

соціальних мережах. 

 Активна участь науково-

педагогічних/педагогічних працівників Коледжу у 

консультативно-експертних комісіях, робочих групах при 

органах місцевого самоврядування та органах управління 

освітою. 

Залучено науково-педагогічних та педагогічних працівників 

коледжу до роботи у секторі фахової передвищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України; до проведення акредитаційної експертизи освітньо-

професійних програм у сфері фахової передвищої освіти. 

 Систематичне представлення викладачів Коледжу 

до державних та відомчих нагород з метою стимулювання 

їх до інноваційної педагогічної діяльності.  

Представлено ряд науково-педагогічних і педагогічних 

працівників до нагород Міністерства освіти і науки України. 

  



Пріоритет. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Мета: забезпечення мобільності та доступності профорієнтаційних послуг, формування контингенту вмотивованих до 

навчання здобувачів вищої/фахової передвищої освіти з високими показниками успішності.  

Стратегічні завдання: 

 Формування у випускників закладів загальної 

середньої освіти готовності до усвідомленого вибору 

педагогічної професії. 

Налагоджено функціонування на базі закладів загальної 

середньої освіти, музичних та спортивних установ області 

мобільних груп викладачів та студентів коледжу для 

здійснення профорієнтаційної роботи серед потенційних 

абітурієнтів. 

 Інформування громадськості щодо можливостей 

здобуття вищої та фахової передвищої освіти в Коледжі 

шляхом залучення до профорієнтаційної роботи 

випускників, членів студентської ради та студентського 

профкому.  

Організовано інформування громадськості щодо можливостей 

здобуття вищої та фахової передвищої освіти в Коледжі 

шляхом залучення до профорієнтаційної роботи: 

 студентів випускних курсів в процесі переддипломної 

практики; 

 членів студентської ради та студентського профкому 

через розповсюдження рекламної друкованої та 

відеопродукції, зустрічі з учнями випускних класів закладів 

загальної середньої освіти області. 

Налагоджено співпрацю з територіальними громадами області 

щодо здійснення профорієнтаційної роботи у закладах 

загальної середньої освіти, які знаходяться у їх 

підпорядкуванні. 

 Створення на факультетах та відділеннях Коледжу 

віртуальних консультативних пунктів для абітурієнтів. 

Створено віртуальний консультативний пункт для майбутніх 

абітурієнтів (травень-червень). 

 

  



Пріоритет. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Мета: підвищення мобільності, соціальної та культурної інтеграції студентської молоді у діяльність молодіжної 

спільноти України та Європи. 

Стратегічні завдання: 

 Залучення студентів до міжнародних мистецьких 

заходів, наукових проектів, спортивних змагань.  

Забезпечено участь студентів у міжнародних заходах: 

1. Конкурси інструментальної музики (І місце): 

«Fest Music 2022» (Греція); 

«Polska Wiosna 2022» (Польща); 

«Симфонія Краковська» (Польща); 

2. Фестивалі-конкурси вокального мистецтва (гран-прі, І 

місце): 

«Зірки лагідної країни» (Болгарія); 

«VALENCIA ART FEST – SPAIN» (Іспанія); 

«TALENTS OF WORLD 2022. UKRAINE IN MY HEART» 

(Словаччина); 

«Доброго вечора, ми з України!» (Грузія); 

«A TAVASZ CSILLAGAI – STARS OF SPRING 2022» 

(Угорщина); 

«CHRISTMAS STAR» (Грузія); 

«Талановиті діти України» (Україна); 

«Krakow miastokrólów» (Польща); 

«Лиманські зорі» (Україна); 

Канадсько-український фестиваль дитячої та юнацької 

творчості (Польща-Канада); 

Середземноморський фестиваль дитячої та юнацької творчості 

(Україна) 

«Оксамитовий сезон» (Португалія); 

3. Конкурси хореографічного мистецтва: 



«На хвилі творчості», «Творчий олімп», «Кубок короля», «Art-

портал» (Україна); 

Фестиваль народного танцю «Східна сторінка західного 

регіону Польщі» (Польща). 

4. Кубок світу з таеквон-до – І і ІІ місце (Грузія). 

 Долучення органів студентського самоврядування 

до системи забезпечення якості освіти в Коледжі. 

Дискусійна панель «Зростаємо разом: професійно і 

особистісно» (січень); 

Тренінг «Персональний бренд – умова успіху свого «Я» 

(січень); 

Тренінг «Робота в команді та ефективна взаємодія для 

організованої діяльності студентів» (січень) 

Блог-кафе: «Соціально-відповідальне лідерство та війна», 

«Формування культури лідерства у закладах освіти» 

(вересень) 

Міні-проект «Відповідальне лідерство – потреба часу і 

запорука позитивних змін закладу освіти» (вересень). 

 Створення Центру психологічного 

консультування для студентів, які потребують 

кваліфікованої психологічної допомоги. 

Розпочато роботу Центру психологічного консультування для 

студентів, в рамках функціонування якого створено віртуальну 

скриньку довіри, сторінку психологічної служби у соціальних 

мережах. 

 

  



Пріоритет. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мета: забезпечення стабільного фінансово-економічного середовища Коледжу відповідно до ст. 71 Закону України 

«Про вищу освіту» та ст. 66 Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

Стратегічні завдання: 

 Використання коштів міжнародних організацій та 

іноземних інвесторів, фізичних і юридичних осіб, 

отриманих за надання студентам платних освітніх послуг. 

Кошти, отримані від фізичних осіб за надання освітніх послуг, 

використовуються згідно з напрямами, визначеними 

кошторисом. 

 Скорочення витрат за рахунок оптимального 

планування видатків та надходжень Коледжу, 

запровадження програм енергоефективності. 

Реалізовано програму енергоефективності, що забезпечило 

скорочення витрат. 

 

  



Пріоритет. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА 

Мета: концентрація інформаційних та матеріально-технічних ресурсів для забезпечення оптимальних соціально-

побутових умов учасникам освітнього процесу.  

Стратегічні завдання: 

 Капітальний ремонт даху навчального корпусу №1. Створено Проект капітального ремонту даху навчального 

корпусу №2.  

 Встановлення у студентському гуртожитку системи 

відеонагляду та системи протипожежної безпеки. 

1. Встановлено систему протипожежної безпеки. 

2. Обладнано систему оповіщення про евакуацію мешканців 

гуртожитку при виникненні надзвичайних ситуацій. 

 Модернізація приміщень гуртожитку (блочне 

розміщення житлових кімнат та побутових приміщень, 

заміна вікон, утеплення фасаду). 

Замінено 105 вікон у гуртожитку на енергозбережувальні. 

 Створення потокових аудиторій та облаштування 

їх сучасними стаціонарними медійними та 

аудіовізуальними технічними засобами.  

Обладнано конференц-зал системою для проведення 

відеоконференцій. 

 Покращення соціально-побутових умов, 

інформаційного забезпечення для реалізації рівних 

можливостей доступу осіб з обмеженими можливостями до 

інфраструктури Коледжу та гуртожитку. 

Обладнано пандус та санітарну кімнату для забезпечення 

рівних можливостей доступу осіб з обмеженими 

можливостями до інфраструктури коледжу. 

 Створення репозитарію дисертацій, монографій, 

наукових видань, навчально-методичних матеріалів 

викладачів та кваліфікаційних робіт студентів. 

Створено репозитарій наукових праць викладачів та студентів 

коледжу. 

 


