
Ухвала 

засідання Методичної ради №4 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 28.11.2022 

 

1. З питання «Розгляд внутрішньої документації, яка впливає на освітню 

діяльність та якість освіти». 

Ухвалили: 

1.1. Інформацію взяти до відома.  

1.2. Керуватись у роботі нормативними документами. 

 

2. З питання «Про результати спортивно-масової роботи в Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі».  

Ухвалили: 

2.1. Інформацію взяти до відома. 

2.2. Прийняти звіт про результати спортивно-масової роботи у Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі. 

 

3. Навчально-методичний семінар 

3.1. З питання «Проєкт як один із шляхів реалізації компетентнісного 

підходу». 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 

3.2. З питання «Музичне виховання як невід’ємний чинник в системі 

підготовки майбутнього фахівця української освіти». 

Ухвалили: 

3.2.1. Інформацію взяти до відома. 

3.2.2. Розглянути можливість придбання музичних інструментів 

(комплекти інструментів, зокрема, тамбурини, металофони, трикутники, 

брязкальця та ін.), які можуть застосовуватись для навчання здобувачів освіти 

та підготовці до роботи з дітьми ЗДО, ЗЗСО, а також дітьми з особливими 

потребами. 

 

4. З питання «Про результати огляду навчально-методичного 

забезпечення освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр ОПП 

Дошкільна освіта». 

Ухвалили: 

4.1. Забезпечити доступність навчально-методичного забезпечення 

освітніх компонентів ОПП Дошкільна освіта для здобувачів освіти. 

4.2. Систематично оновлювати зміст навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонентів. 

 

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

видань».  

Ухвалили: рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 



- Вірста С. Є. Зарубіжна література у дитячому читанні: навч.-метод. 

посіб. / упоряд. С. Є. Вірста. Луцьк: ВМА «Терен», 2022. 192 с. 

- Вірста С. Є. Вивчення монографічних тем на уроках літературного 

читання у початковій школі: методичні матеріали / упорядниця С. Є. Вірста. 

Луцьк: ВМА «Терен», 2022. 62 с. 

- Кузьміна І. В., Столярчук О. М. Підготовка до ЗНО. Українська мова. 

Луцьк, 2022. 

- Країнознавство США / упорядники: А. В. Бляшевська, М. А. Федорець. 

Луцьк: ВМА «Терен», 2022. 96 с. 

- Методика навчання англійської мови і культури в НУШ. Практичні 

заняття. Навчальний посібник / упорядники: А. В. Бляшевська, М. А. Федорець. 

Луцьк: ВМА «Терен», 2022. 162 с. 

- Методика навчання англійської мови і культури в НУШ. Курс лекцій. 

Навчальний посібник / упорядники: А. В. Бляшевська, М. А. Федорець. Луцьк: 

ВМА «Терен», 2022. 147 с. 

- Методика навчання англійської мови і культури в НУШ. Методичний 

довідник на допомогу студенту-практиканту / упорядники: А. В. Бляшевська, 

М. А. Федорець. Луцьк: ВМА «Терен», 2022. 92 с. 

- Методологічні аспекти роботи над звуком зі студентами-початківцями в 

класі фортепіано: навчально-методичний посібник / уклад. Р. Гургула, В. 

Герасимчук, Л. Мельник. Луцьк: Терен, 2022. 74 с.  

- Марчук С. С. Педагогіка. Робочий зошит: навчально-методичний 

посібник-практикум для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 

культура) освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр. Луцьк: 

Волиньполіграф, 2022. 146 с. 

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

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

методичного семінару (Луцьк, 03 лист. 2022 року) / Укл. С. Марчука. Луцьк: 

Волиньполіграф, 2022. 80 с. 

- Актуальні ідеї В. О. Сухомлинського та К. Д. Ушинського в контексті 

навчання й виховання української молоді: матеріали педагогічних читань 

(Луцьк, 04 лист. 2022 року) / Укл. С. Марчука. Луцьк: Волиньполіграф, 2022. 

100 с. 

- Корінчук Н. Ю. Посібник. Методичні рекомендації щодо виконання 

курсових робіт з освітнього компонента: «Основи початкового курсу 

математики з методикою навчання». Луцьк, 2022. 26 с. 

- Осип М. А. Біологія і екологія  (тексти лекцій). Луцьк, 2022. 62 с. 

- Трач О. Т. Географія: збірник тестових завдань. Луцьк : Видавництво 

«Вежа-Друк», 2022. 61 с. 

- Поплавська Г. В., Сачук Ю. В., Нотний набір у програмі SIBELIUS: 

методичні рекомендації. Луцьк. 2022. 32 с. 

 

6. Різне  

6.1. З питання «Про розгляд та схвалення проєкту Положення про 

циклову комісію шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик 

Луцького педагогічного фахового коледжу».  



Ухвалили: подати на затвердження Положення про циклову комісію 

шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик Луцького педагогічного 

фахового коледжу. 

 

6.2. З питання «Про нагородження працівників закладу освіти».  

Ухвалили: нагородити за багаторічну сумлінну працю з підготовки 

фахівців в галузі освіти, упровадження інноваційних педагогічних технологій в 

освітній процес, високий рівень професійної майстерності, зразкове виконання 

посадових обов’язків та з нагоди  Дня народження коледжу таких працівників: 

1. Галан Ольгу Миколаївну, викладача циклової комісії суспільних та 

художньо-мистецьких дисциплін, Кравця Анатолія Івановича,  викладача 

циклової комісії суспільних та художньо-мистецьких дисциплін 

(Грамотою Управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації). 

2. Раковця Степана Вікторовича, викладача циклової комісії народних 

інструментів, Лотвін Владиславу Володимирівну, адміністратора бази 

даних (Подякою Управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації). 

3. Єрко Галину Іванівну, викладача циклової комісії суспільних та 

художньо-мистецьких дисциплін, Мрочка Віктора Миколайовича, 

доцента кафедри диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу, 

Регуліч Ірину Вікторівну, старшого викладача кафедри диригентсько-

хорових дисциплін та постановки голосу, Хомярчук Аллу Петрівну, 

голову первинної профспілкової організації студентів, Сорочука Миколу 

Івановича, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків 

(Грамотою Волинської обласної організації профспілки працівників 

освіти і науки). 

4. Курчабу Олександра Євгенійовича, викладача циклової комісії 

суспільних та художньо-мистецьких дисциплін, Рокоша Владислава 

Йосиповича, викладача кафедри теорії, методики музичної освіти та 

інструментальної підготовки, Ткачук Тетяну Анатоліївну, провідного 

економіста (Подякою Волинської обласної ради). 

5. Подолюк Світлану Миколаївну, старшого викладача кафедри 

філології, Царик Тетяну Мирославівну, викладача циклової комісії 

методики музичної освіти та вокально-хорової підготовки, Шкобу Василя 

Андрійовича, старшого викладача кафедри диригентсько-хорових 

дисциплін та постановки голосу (Почесною грамотою Волинської 

обласної ради). 
 


