
Ухвала 

засідання Методичної ради №3 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 17.10.2022 

 

1. З питання «Про удосконалення роботи циклових комісій відділення 

музичного виховання та фізичної культури щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності педагогічними (науково-педагогічними) 

працівниками та здобувачами фахової передвищої освіти». 

Ухвалили: 

1.1. Вести роз’яснювальну роботу серед викладачів та здобувачів освіти 

щодо дотримання принципів академічної доброчесності, несення 

відповідальності за їх  порушення. 

1.2. Створити підкомісію оцінки творчих здобутків викладачів фахового 

коледжу, що буде функціонувати у складі комісії з питань академічної 

доброчесності. 

1.3. Розробити алгоритм оцінювання творчих здобутків викладачів 

спеціальності музичне мистецтво. 

Відповідальні: Шкоба В. А., Зарицька А. А., Рокош В. Й.,  

Войнаровський А. Ю. 

Термін виконання: до 01.01.2023 

 

2. З питання «Дотримання викладачами циклової комісії шкільної, 

дошкільної педагогіки та психології принципів академічної доброчесності в 

умовах дистанційного навчання».  

Ухвалили: 

2.1. Продовжити практику проведення заходів щодо популяризації 

академічної доброчесності в коледжі. 

Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій 

Термін виконання: постійно  

2.2. Розробити на наступний рік план та графік проведення заходів із 

представниками студентського самоврядування стосовно популяризації основ 

академічної доброчесності серед студентства.  

2.3. Розробити інформаційні матеріали, відеоролики «Чесність 

починається з тебе», популяризувати серед учасників освітнього процесу. 

2.4. Розробити Кодекс честі закладу освіти і керуватися його 

положеннями під час реалізації навчальної, наукової, дослідної, пошукової 

діяльності. 

Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій 

Термін виконання: впродовж навчального року 

 

3. З питання «Про розгляд Концепції освітньої діяльності спеціальності 

122 Комп’ютерні науки». 

Ухвалили: 



3.1. Схвалити Концепцію освітньої діяльності спеціальності 

122 Комп’ютерні науки. 

 

4. З питання «Про розгляд ліцензійної справи для започаткування та 

провадження освітньої діяльності за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 

галузі знань 12 Інформаційні технології у сфері фахової передвищої освіти». 

Ухвалили: 

4.1. Подати на затвердження ліцензійну справу для започаткування та 

провадження освітньої діяльності за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 

галузі знань 12 Інформаційні технології у сфері фахової передвищої освіти. 

 

5. З питання «Про організацію практичної підготовки студентів коледжу 

під час дії правового режиму воєнного стану».  

Ухвалили: 

5.1. Схвалити Тимчасовий порядок організації практичної підготовки 

студентів КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради під 

час дії режиму воєнного стану (Додаток 3). 

5.2. Передбачити у змісті практичної підготовки студентів коледжу 

(педагогічна практика «Виховна робота», пробні уроки та заняття в ЗЗСО, ЗДО 

тощо) питання ознайомлення дітей базових закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти з правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 

воєнного стану. 

Відповідальні: Пуш О. А., заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Луцького педагогічного фахового коледжу 

Терміни виконання: протягом 2022-2023 н. р. 

 

6. З питання «Про форми психологічного втручання для збереження й 

підтримання психічного здоров’я учасників освітнього процесу».  

Ухвалили: 

6.1. Сприяти підвищенню компетентності педагогічних працівників з 

питань надання першої психологічної допомоги. Укласти перелік 

рекомендованих онлайн-курсів для опанування навичок та технік першої 

психологічної допомоги та емоційної підтримки під час освітнього процесу. 

6.2. Розмістити в укриттях закладу освіти інформаційні буклети з 

техніками стабілізації емоційного стану. 

6.3. Розробити та упровадити у роботу з учасниками освітнього процесу 

програми формування стійкості до стресу та профілактики емоційного 

вигоряння 

Відповідальні: Ярощук Н. П., практичний психолог,  

куратори академічних груп 

Терміни виконання: протягом 2022-2023 н. р. 

 

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

видань».  

Ухвалили: 

7.1. Рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 



Навчально-методичний посібник «Основи програмування (на базі 

програмування Pascal)». Укладач Г. В. Поплавська. 

Електронний інтерактивний навчальний посібник «Кодування в 

середовищі МІТ App Inventor». Укладачі Л. Г. Констанкевич, М. М. Радкевич. 

 

8. З питання «Про організацію та проведення ХІІ науково-практичної 

конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному 

освітньому процесі». 

Ухвалили: 

8.1. Затвердити Положення про науково-практичну конференцію 

«Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому 

процесі». 
 


