
Ухвала 

засідання Методичної ради №1 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 25.08.2022 

 

1. З питання «Про план Методичної роботи ЛПФК на 2022/2023 н.р.». 

Ухвалили: 

1.1. Затвердити План Методичної роботи ЛПФК на 2022/2023 н.р. 

 

2. З питання «Про схвалення навчальних планів усіх спеціальностей 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр на 2022-2023 н.р.».  

Ухвалили: 

2.1. Схвалити навчальні плани усіх спеціальностей освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр на 2022-2023 н.р. 

2.2. Завідувачам відділень довести інформацію до відома педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників та здобувачів освіти. 

Відповідальні: Борбич Н.В., завідувачі відділень 

 

3. З питання «Про схвалення навантаження педагогічних (науково-

педагогічних) працівників на 2022-2023 н.р.». 

Ухвалили: 

3.1. Схвалити навантаження педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників на 2022-2023 н.р. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

 

4. З питання «Про схвалення графіку освітнього процесу підготовки 

фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр». 

Ухвалили: 

4.1. Схвалити графік освітнього процесу підготовки фахівців освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

 

5. З питання «Про затвердження Планів роботи циклових комісій на 

2022/2023 н.р.».  

Ухвалили: 

5.1. Затвердити Плани роботи циклових комісій на 2022/2023 н.р. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

 

6. З питання «Про науково-методичні тижні циклових комісій».  

Ухвалили: 

6.1. Схвалити Проєкт Положення про науково-методичні тижні Луцького 

педагогічного фахового коледжу (Додаток 3). 

6.2. Провести впродовж навчального року науково-методичні тижні 

цикловим комісіям: шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик; 

суспільних та художньо-мистецьких дисциплін; методики музичної освіти та 

вокально-хорової підготовки. 



Відповідальні: Антонюк Н.А., Єрко Г.І., Зарицька А.А. 

Термін виконання: впродовж 2022/2023 н.р. 

 

7. З питання «Про розгляд та схвалення Положення про атестацію 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного 

фахового коледжу КЗВО «ЛПК» ВОР».  

Ухвалили: 

7.1. Схвалити проєкт Положення про атестацію педагогічних (науково-

педагогічних) працівників Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО 

«ЛПК» ВОР. 

 

8. З питання «Про схвалення Концепцій освітньої діяльності 

спеціальностей: 

- 012 Дошкільна освіта; 

- 013 Початкова освіта; 

- 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

- 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)».  

Ухвалили: 

8.1. Схвалити Концепції освітньої діяльності спеціальностей: 

- 012 Дошкільна освіта; 

- 013 Початкова освіта; 

- 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

- 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

 

9. Різне 

9.1. З питання «Про підсумки рейтингового оцінювання педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного фахового коледжу. 

Пропозиції щодо рейтингового оцінювання».  

Ухвалили:  

9.1.1. Проаналізувати результати рейтингового оцінювання діяльності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників на засіданнях циклових 

комісій. 

9.1.2. Оприлюднити підсумки рейтингового оцінювання педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного фахового коледжу 

на офіційному веб-сайті коледжу. 

9.1.3. Подати пропозиції до рейтингового оцінювання діяльності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників. 

Відповідальні: Ковальчук І.Л., голови циклових комісій 

Термін виконання: до 01.10.2022 

 

9.2. З питання «Про вказівки щодо ведення журналу обліку роботи 

академічної групи».  

Ухвалили: 

9.2.1. Дотримуватись вимог щодо ведення журналу обліку роботи 

академічної групи. 

9.2.2. Головам циклових комісій довести інформацію до відома 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників. 



Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій  

 

9.3. З питання «Про рекомендування до друку навчально-методичних 

видань». 

Ухвалили: 

9.3.1. Рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

Практикум з математики (1 частина): посібник / упоряд. Н. Ю. Нарихнюк. 

Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, 2022. 107 с. 

Практикум з математики (2 частина): посібник / упоряд. Н. Ю. Нарихнюк. 

Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, 2022. 114 с. 
 


