
Ухвала 

засідання Методичної ради №6 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 26.12.2022 

 

1. З питання «Про розгляд та схвалення результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького 

педагогічного фахового коледжу». 

Ухвалили: схвалити результати підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників коледжу за основними напрямами 

підвищення кваліфікації у різних суб’єктів освітньої діяльності, відповідно до 

Постанови КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників», Положення про 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради та Положення про порядок визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників 

Луцького педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.  

 

2. З питання «Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного фахового коледжу 

за 2022 рік».  

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 

3. З питання «Про розгляд та схвалення орієнтовного плану підвищення 

кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького 

педагогічного фахового коледжу на 2023 рік поза ІППО». 

Ухвалили: схвалити орієнтовний план підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного 

фахового коледжу на 2023 рік поза ІППО. 

 

4. З питання «Про запровадження академічної мобільності на 

спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр». 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 

5. З питання «Про організацію волонтерської діяльності учасників 

освітнього процесу коледжу як важливий компонент реалізації основних 

завдань Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти 

України».  

Ухвалили:  

5.1. З метою участі у Всеукраїнському проекті «Україна. Науковці та 

освітяни: незламні у війні», організованому видавництвом «Альфа-Віта Груп», 



підготувати інформацію та фотоматеріали про волонтерську діяльність коледжу 

для розміщення у інформаційно-презентаційному виданні. 

Виконавці: Яцюк О. Б., Оксенчук Т. В. 

Відповідальні: Оксенчук Т. В. 

Термін виконання: січень 2022 року 

5.2. Здійснювати постійний соціально-психологічний та правовий 

супровід здобувачів освіти коледжу, батьки яких воюють в Збройних Силах 

України, загинули внаслідок збройної агресії росії, мають статус внутрішньо 

переміщених осіб. 

Виконавці: психологічна служба коледжу, 

куратори академічних груп 

Відповідальні: Оксенчук Т. В.,  

Ярощук Н. П., Чемерис І. В. 

Термін виконання: постійно 

 

6. З питання «Про моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання 

випускників КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради». 

Ухвалили:  

6.1. Інформацію про моніторинг працевлаштування та кар’єрного 

зростання випускників КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради взяти до відома. 

6.2. Розробити систему заходів щодо професійного консультування, 

активного пошуку роботи за фахом та планування кар’єри студентської молоді. 

Відповідальні: Пуш О. А., завідувачі відділень 

Термін виконання: січень 2023 року 

6.3. Активізувати роботу Центру кар’єри КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» щодо інформування студентів випускних груп про можливості 

працевлаштування за фахом. 

Відповідальні: Пуш О. А., завідувачі відділень 

Термін виконання: квітень-травень 2023 року 

 

7. З питання «Про затвердження ліміту стипендіатів у Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі в другому семестрі 2022-2023 н. р.». 

Ухвалили: відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2016 року (зі 

змінами) «Порядок призначення та виплати стипендій» та враховуючи видатки 

на стипендіальне забезпечення Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, затверджені в установленому порядку, визначити 

ліміт стипендіатів на ІІ семестр 2022-2023 н. р. для здобувачів освіти Луцького 

педагогічного фахового коледжу у розмірі 40% від обсягу регіонального 

замовлення. 

 

8. Різне. 

8.1. З питання «Про проведення фокус-групи зі здобувачами освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр». 

Ухвалили:  



8.1.1. Затвердити перелік запитань для проведення фокус-групи (перелік 

питань додається).  

8.1.2. Провести фокус-групу зі здобувачами освіти освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр щодо якості навчання та викладання в 

січні 2023 року. 

 

8.2. З питання «Про проведення тренінгу по створенню електронного 

навчального курсу на платформі Moodle». 

Ухвалили: 

8.2.1. Схвалити програму тренінгу-практикуму «Створення електронного 

навчального курсу на платформі Moodle» (розробник – Лехіцький Т.В., 

викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та 

інформаційних технологій). 

8.2.2. Сформувати групу педагогічних та науково-педагогічних 

працівників коледжу для навчання. 

Відповідальні: Раковець О.Ю. 

Термін виконання: січень 2022 року 

8.2.3. Провести тренінг-практикум «Створення електронного навчального 

курсу на платформі Moodle» для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників коледжу.  

Відповідальні: Лехіцький Т.В. 

Термін виконання: січень 2022 року 

 


