
Ухвала 

засідання Методичної ради №5 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 19.12.2022 

 

1. З питання «Звіт робочої групи по результатах вивчення та оцінювання 

Критерію 4. «Контрольні заходи, оцінювання програмних результатів навчання 

здобувачів освіти та академічна доброчесність» Положення про акредитацію 

освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України від 01.07.2021 №749». 

Ухвалили: 

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. На засіданнях циклових комісій систематично розглядати питання 

щодо контрольних заходів, оцінювання програмних результатів навчання 

здобувачів освіти та академічної доброчесності. 

1.3. Звертати увагу на відповідність форм, методів навчання і викладання 

вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. 

1.4. При розробці критеріїв оцінювання освітніх компонентів керуватись 

Положенням про порядок оцінювання знань здобувачів освіти в умовах 

кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу. 

1.5. Обговорювати методи релевантності, надійності, прозорості та  

об’єктивності оцінювання, що здійснюються в межах освітнього процесу. 

1.6. Продовжувати роботу над розробкою різнорівневих видів завдань. 

1.7. Ознайомити здобувачів освіти з процедурою щодо розв’язання 

конфліктних ситуацій. 

1.8. Розпочати роботу щодо перевірки на плагіат курсових робіт 

здобувачів фахової передвищої освіти. 

1.9. Продовжити створювати бази курсових робіт здобувачів фахової 

передвищої освіти у межах освітньо-професійної програми. 

Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій,  

педагогічні (науково-педагогічні) працівники 

Термін виконання: постійно 

 

2. З питання «Про результати самооцінювання ОПП Дошкільна освіта».  

Ухвалили: 

2.1. Інформацію взяти до відома. 

2.2. Схвалити нормативні документи, що регламентують діяльність 

структурних підрозділів та організацію освітнього процесу у Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради: 

 Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів 

вищої та фахової передвищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради; 



 Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти у 

Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради; 

 Положення про переведення здобувачів освіти на вакантні місцч 

регіонального замовлення у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради; 

 Зміни до Положення про поселення та проживання студентів у 

гуртожитку Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради; 

 Положення про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними/педагогічними працівниками та здобувачами освітив 

Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради; 

 Положення про порядок i процедури вирішення конфліктних ситуацій 

у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

2.3. Доопрацювати самооцінювання освітньо-професійної програми 

Дошкільна освіта та розглянути акредитаційну справу на засіданні методичної 

ради. 

Відповідальні: Борбич Н. В., Ковальчук І. Л., Раковець О. Ю.,  

Бубін А. О., голови циклових комісій 

 

3. З питання «Про результати моніторингу якості освіти за усіма освітньо-

професійними програмами освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр». 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 

4. З питання «Про адаптацію першокурсників в освітньому середовищі». 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 

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

видань».  

Ухвалили: рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

- Калитяк Анна, Стельмащук Ольга. Методичні рекомендації до 

написання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 012 

Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

- Циплюк Аліна Миколаївна. Методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку: методичні рекомендації до практичних та самостійних робіт. 

- Боярчук С. І. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку: 

методичні рекомендації  до практичних, самостійних робіт студентів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр. 

- Яцик Т. О., Степанюк В. В. Короткий словник термінів з історії 

педагогіки для студентів спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 



- Яцик Т. О., Степанюк В. В. Короткий словник термінів з педагогіки для 

студентів спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр. 

- Замелюк  М І. Методика ознайомлення дітей з природнім та суспільним 

довкіллям: методичні рекомендації до практичних, самостійних робіт студентів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр. 

- Нові педагогічні технології та інновації в НУШ: курс лекцій  для 

студентів спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр /уклад. Н. Пушкар. 

- Міліщук С. О. Арт-педагогіка в роботі з дітьми дошкільного віку: 

методичні рекомендації до семінарських, практичних занять та самостійних 

робіт для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

- Щоденник студента-практиканта з пробної практики (додаткова 

спеціалізація «Педагог-організатор»): методична розробка для здобувачів 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

педагогічних коледжів (спеціальності 013 Початкова освіта). Луцьк: ФОП 

Іванюк В. П., 2022. 72 с. 

- Формування громадянської компетентності в сучасної молоді 

(теоретичний та практичний аспекти). Методичні рекомендації на допомогу 

кураторам груп / уклад. Бахомент С. П., Мельничук О. В. 


