
ЗАСІДАННЯ № 1 

науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу 

від 23.09.2020 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження робочих програм освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст.  

2. Про схвалення Плану роботи Центру гендерної освіти Луцького 

педагогічного коледжу на 2020/2021 навчальний рік. 

3. Про затвердження Статуту студентського наукового товариства 

«Академія» Луцького педагогічного коледжу. 

4. Про затвердження Положення щодо проведення онлайн конкурсу 

плакату «Долаємо гендерні стереотипи разом!». 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про затвердження робочих програм освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Затвердити робочі програми освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст та освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр спеціальностей Початкова освіта, Музичне 

мистецтво, Фізична культура і спорт. 

1.2. Робочі програми, розроблені як окремий документ в електронній та 

паперовій формі, зберігати на кафедрах та циклових комісіях. 

1.3. Забезпечити доступ учасникам освітнього процесу до робочих 

програм вибіркових дисциплін на момент здійснення вибору 

дисциплін на наступний семестр (навчальний рік). 

 

2. Про схвалення Плану роботи Центру гендерної освіти Луцького 

педагогічного коледжу на 2020/2021 навчальний рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити План роботи Центру гендерної освіти Луцького 

педагогічного коледжу на 2020/2021 н.р. 

 

3. Про затвердження Статуту студентського наукового товариства 

«Академія» Луцького педагогічного коледжу 

Заслухавши та обговоривши інформацію Альони Фарини, науково-

методична рада  



УХВАЛИЛА: затвердити Статут студентського наукового товариства 

«Академія» Луцького педагогічного коледжу. 

 

4. Про затвердження Положення щодо проведення онлайн конкурсу 

плакату «Долаємо гендерні стереотипи разом!» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити Положення щодо проведення онлайн конкурсу 

плакату «Долаємо гендерні стереотипи разом!». 

 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Кравець А.І. Суспільно-політичний клуб «Всесвіт» як форма виховної 

роботи у Луцькому педагогічному коледжі. 2-е вид., переробл. і допов. Луцьк: 

Луцький педагогічний коледж, 2020. 197 с. 

- Кузьміна І.В. Українська література: навчально-методичний комплекс 

для підготовки до лекційних занять. Луцьк, 2020. 125 с. 

- Кузьміна І.В. Дидактичний супровід занять української літератури. 

Луцьк, 2020. 125 с. 
 

  



ЗАСІДАННЯ № 2 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 25.11.2020 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради. 

2. Про рейтинг педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

3. Про впровадження у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради системи користувацьких 

акаунтів G Suite for Education. 

4. Про участь у конкурсі «Педагогічний оскар-2021». 

5. Про участь у XXVI обласній виставці «Творчі сходинки педагогів 

Волині». 

6. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Поінформувати викладачів кафедр/циклових комісій про Порядок 

визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Коледжу. 

1.2. Клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників подавати 

кафедрою/цикловою комісією до педагогічної/вченої ради. 

 

2. Про рейтинг педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: обговорити пункти Рейтингу на засіданнях 

кафедр/циклових комісій та внести пропозиції щодо основних напрямів роботи. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 



3. Про впровадження у Комунальному закладі вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради системи 

користувацьких акаунтів G Suite for Education 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: 

3.1. До 30.11.2020 подати пропозиції щодо створення груп-розсилки. 

3.2. З ІІ семестру всім обов’язково створити класи в G Suite for Education. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

4. Про представлення конкурсних робіт на заключний етап 

конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2021» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА: подати до центрального комітету НМЦ «Агроосвіта» 

заявки на участь у ІІ етапі конкурсу. 

Ковальчук І.Л. 

5. Про участь у XXVI обласній виставці «Творчі сходинки педагогів 

Волині» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лілії Боремчук, науково-

методична рада 

УХВАЛИЛА: педагогічним та науково-педагогічним працівникам 

Коледжу взяти участь у XXVI обласній виставці «Творчі сходинки педагогів 

Волині». 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

6. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Триндюк В. А. Німецька мова:  методичні рекомендації до практичних 

занять з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» для студентів 

спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 48 с. 

- Кузьмич О. В., Денисова С. П. Англійська мова: методичні 

рекомендації до практичних занять з «Іноземної мови за професійним 

спрямуванням» для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО 

«ЛПК» ВОР, 2020. 84 с. 

- Шумська В. С., Кикіньова Л. М. Формування та розвиток музичних 

здібностей. Методична розробка для студентів та викладачів педагогічних 

коледжів. Луцьк, 2020. 33 с. 

- Бляшевська А. В., Федорець М. А. Метод проектів в освітньому 

процесі. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 80 с. 

- Андрійчук Ю. М., Табак Н. В., Чиж А. Г.  Основи спортивної 

реабілітації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 36 с.  



- Андрійчук Ю. М., Гордійчук В. І., Ганіна Ю. Л.  Основи масажу: 

методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів 

денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 40 с.  

- Андрійчук Ю. М., Ганіна Ю. Л., Юхимчук Ю. В.  Волейбол з 

методикою викладання. Базовий курс»: методичні рекомендації до практичних 

занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 

017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

ВОР. 2020. 38 с. 



ЗАСІДАННЯ № 3 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 11.01.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Наука та її складові. Наукометрія: основне призначення та виклики для 

вченого. 

2. Про реорганізацію структурних підрозділів закладу. 

3. Про План роботи КЗВО «ЛПК» ВОР на період зимових канікул у 2020-

2021 н.р. 

4. Про підготовку до ЗНО. 

5. Про оновлення даних в ЄДЕБО. 

6. Про семестрові екзамени та атестацію здобувачів вищої освіти. 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Наука та її складові. Наукометрія: основне призначення та 

виклики для вченого 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Рекомендувати кафедрам при організації навчальної та наукової 

роботи відображати науково-методичну проблему кафедри/викладачів кафедри. 

1.3. Викладачам кафедр активізувати роботу щодо публікації матеріалів 

за результатами практик студентів. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

2. Про реорганізацію структурних підрозділів закладу 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: провести перші засідання кафедр/циклових комісій у 

новому складі онлайн. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

3. Про План роботи Коледжу на період зимових канікул у 2020-

2021 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

3.1. На період зимових канікул заходи проводити онлайн. 

3.2. Посилання на захід має бути у групі завідувачів кафедр/голів 

циклових комісій у переддень заходу. 

4. Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 



 

4. Про підготовку до ЗНО 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

4.1. Врахувати помилки при підготовці та покращити результати ЗНО-

2021 року. 

4.2. Кураторам та завідувачам відділень тримати на контролі реєстрацію 

студентів для участі в ЗНО. 

 

5. Про оновлення даних в ЄДЕБО 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

5.1.  Завідувачам кафедр та головам циклових комісій до 15.02.2021  

оновити всі дані у ЄДЕБО та підтримувати їх в актуальному стані. 

До 15.02.2021 Завідувачі кафедр/голови ЦК 

5.2. Деканам, завідувачам кафедр, завідувачам відділень та головам 

циклових комісій працювати над підвищенням кадрового 

потенціалу викладачів. 

Постійно Декани, завідувачі кафедр,  

завідувачі відділень, голови циклових комісій 

 

6. Про семестрові екзамени та атестацію здобувачів вищої освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

6.1. Підготувати на кафедрах/циклових комісіях методичні матеріали 

для проведення підсумкової атестації здобувачів освіти. 

6.2. Завідувачам кафедр, головам циклових комісій врахувати при 

затвердженні білетів на підсумкову атестацію наявність в них 

практичних завдань. 

Березень 2021 Завідувачі кафедр,  

 голови циклових комісій 

 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Лук’янчук М. В. Скробака Ю. С. Розвиток письма як виду мовленнєвої 

діяльності на заняттях з англійської мови. Методичні рекомендації. Луцьк: 

КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 31 с. 

- Лук’янчук М. В., Скробака Ю. С.  Теоретичний курс англійської 

мови  : навч. посіб. для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО 

«ЛПК» ВОР, 2020. 194 с. 



- Мистецтво співу і елементарна анатомія верхніх дихальних шляхів: 

методичні рекомендації для студентів ОПС фаховий молодший бакалавр / упор. 

Павлічук В. І., Чайка В. А. Луцьк: Надстир’я, 2021, 23 с. 

- Розвиток співацьких навичок у студентів-початківців, проблеми їх 

формування: методичні рекомендації для студентів ОПС фаховий молодший 

бакалавр / упор. Малашевська І. В., Лазука М. М. Луцьк: Терен, 2021, 23 с. 

- Українські народні пісні (для сопрано): навчально-методичний 

посібник для студентів ОПС фаховий молодший бакалавр / упор. 

Малашевська І. В., Лазука М. М., Комарук З. В. 

- Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу 

вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : Комунальний заклад вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. 120 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСІДАННЯ № 4 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 24.02.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Права людини в освітньому просторі: ключові положення. 

2. Дні науки в коледжі: плани та стратегія реалізації. 

3. Про затвердження Положення про Конкурс студентських науково-

дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді». 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про права людини в освітньому просторі: ключові положення 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: популяризувати навчання у галузі прав людини серед 

викладачів та студентської молоді через усі сфери та рівні освітнього процесу 

та здійснення його за рахунок як формального, так і неформального навчання. 

                                       Єрко Г.І., Ковальчук І.Л., Чемерис І.В. 

Постійно     

2. Про Дні науки в коледжі: плани та стратегія реалізації 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: інформацію взяти до відома; взяти активну участь всім 

кафедрам та цикловим комісіям у Днях науки; провести всі заплановані заходи; 

використовувати інноваційні методи та технології. 

Декани/завідувачі відділень, завідувачі кафедр/голови ЦК 

Травень 2021 року 

3. Про затвердження Положення про Конкурс студентських науково-

дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, керівниці Центру 

гендерної освіти, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

3.1. Затвердити Положення про Конкурс студентських науково-дослідних 

робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді». 

3.2. Провести Конкурс студентських науково-дослідних робіт 

«Суспільство ХХІ століття очима молоді» згідно вимог. 

Єрко Г.І. 

Лютий-квітень 2021                                                                            

 

4. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 



- Констанкевич Л. Г., Радкевич М. М. Основи програмування в 

середовищі Scratch: збірник практичних задач та вправ. Луцьк, 2021. 54 с. 

- Радкевич М. М., Констанкевич Л. Г. Атестація здобувачів освіти з 

дисципліни «ПЕОМ»: типові завдання та відповіді до екзаменаційних білетів 

для студентів педагогічного фахового коледжу ОКР молодший спеціаліст. 

Луцьк, 2021. 60 с. 

- Кузьмич О. В., Триндюк В. А., Денисова С. П. Англійська мова: 

Методичні рекомендації до практичних занять з «Іноземної мови за 

професійним спрямуванням» для студентів спеціальності Початкова освіта. 

Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2021. 56 с. 

- Розробка прикладних програм в середовищі Lazarus. Практикум: 

навчально-методичний посібник/ Упоряд. Т. Г. Четверикова. Луцьк, 2021. 163 с. 

- Методичні аспекти роботи над музичним твором на заняттях з 

музичного інструменту: методичні рекомендації для студентів ОПС фаховий 

молодший бакалавр та ОКР молодший спеціаліст / упор. Завіруха Л.А., 

Білозерова О.В. Луцьк : Терен, 2021. 32 с. 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Трансформатор. Виробництво, передача 

електроенергії», 2020. 15 с.(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id

=96508). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Закони Ньютона», 2020. 13 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104048).  

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Закон Всесвітнього тяжіння», 2020. 7 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104053). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Cила пружності. Вага», 2020. 8 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104054). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Закон збереження імпульсу», 2020. 6 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104440). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Механічна робота. Енергія», 2020. 13 с.  

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104602). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Основні положенні МКТ», 2020. 26 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104763). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Ідеальний газ. Температура)», 2020. 19 

с. (https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104764). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Рівняння стану ідеального газу. 

Ізопроцеси)», 2020. 12 с.(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=10

5278). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Вологість повітря», 2020. 17 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106014). 

- Лейбик Л. І. Цифровий зошит «Внутрішня енергія», 2020. 21 с. 

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106919). 

- Це має знати кожен. Основи медичних знань. Укладачі: Кардашук Н. 

В., Левицький О. І., Осип М. А., Давидюк Г. М. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 

144 с. 

https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=96508
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=96508
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104048
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104053
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104054
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104440
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104602
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104763
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104764
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=105278
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=105278
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106014
https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106919


- Практикум з основ початкового курсу природознавства. Частина ІІ. 

Робочий зошит студента. Укладач: Кардашук Н. В. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР. 

2021. 64 с. 

- Тест – засіб контролю та навчання. Навчально-методичний посібник 

для самопідготовки студентів. Укладач: Кардашук Н. В. Луцьк: КЗВО «ЛПК» 

ВОР. 2021. 60 с. 

- Волинська весна: перші паростки науки: збірник матеріалів V 

Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції з нагоди 

150-річчя від дня народження Лесі Українки (3 березня 2021 року) / упоряд. 

С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 410 с. 

- Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів  X 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Луцьк, 27 лютого 

2021 року). Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 174 с. 

- Практикум зі вступу до спеціальності з основами академічної 

добочесності / Антонюк Н.А., Марчук С. С. Луцьк, 2021.  

- Я вчуся малювати тварин. Образотворче мистецтво. Укладачі: 

Ричко В.К., Левицька В.А. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 113 с.   

  



ЗАСІДАННЯ № 5 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 12.05.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про оновлення інформації на сайті щодо діяльності закладу. 

2. Про семестрові екзамени. 

3. Про вибіркові дисципліни. 

4. Про оновлення бази літератури. 

5. Про показники визначення рівня наукової та професійної активності 

педагогічного, науково-педагогічного працівника. 

6. Про впровадження результатів дисертаційного дослідження аспірантки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України Ликтей Людмили Миколаївни «Розвиток методичної компетентності 

викладачів гуманітарних дисциплін закладів фахової передвищої освіти» за 

спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки; спеціалізація – теорія і методика 

професійної освіти. 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про оновлення інформації на сайті щодо діяльності закладу 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: кафедрам/ЦК оновити інформацію на сайті про їх роботу. 

 Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

2. Про семестрові екзамени 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи,  науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: членам адміністрації контролювати порядок проведення 

семестрових екзаменів. 

 

3. Про вибіркові дисципліни  

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: подати анотації вибіркових дисциплін.                                                                       

 Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

4. Про оновлення бази літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: до 01.06.2021 р. подати електронний список нової 

літератури, яка необхідна для кафедри/ЦК. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 



 

5. Про показники визначення рівня наукової та професійної 

активності педагогічного, науково-педагогічного працівника 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: провести самоаналіз НПП за оновленими критеріями. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

 

6. Про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

аспірантки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України Ликтей Людмили Миколаївни «Розвиток 

методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін закладів 

фахової передвищої освіти» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні 

науки; спеціалізація – теорія і методика професійної освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Алли Бляшевської, голови 

циклової комісії словесних дисциплін, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: затвердити результати впровадження дослідно-

експериментальної роботи аспірантки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Ликтей Людмили Миколаївни на 

тему «Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін 

закладів фахової передвищої освіти». 

 

7. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць 

VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 

2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж», 2021. 208 с. 

- Громадянська освіта. Навчально-методичний посібник / Упорядники 

Т. Бортнюк, Г. Голя. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. 94 с. 

- Фортепіанні барви: навчальний посібник для студентів педагогічних 

закладів вищої освіти / автори-упоряд. Поліщук О.В., Богдан З.П., 

Смокович Т.В. Луцьк: Терен, 2021. 124 с. 

  



ЗАСІДАННЯ № 6 

науково-методичної ради Комунального закладу вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

від 16.06.2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки організації та проведення науково-методичної роботи в 

коледжі. 

2. Про результати захисту курсових робіт здобувачами освіти. 

3. Звіт Центру ґендерної освіти. 

4. Про зміни до освітньої програми профільної середньої освіти 

спеціальностей «Дошкільна освіта». 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури. 

 

На основі висвітлення і обговорення вищезазначених питань було 

винесено 

РІШЕННЯ: 

1. Про підсумки організації та проведення науково-методичної роботи 

в коледжі 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА:  

1.1. Взяти інформацію до відома. 

1.2. Завідувачам кафедр/головам циклових комісій розглядати на 

засіданнях  кафедр/циклових комісій питання щодо стану планування та 

виконання навчально-методичної роботи викладачами відповідних 

кафедр/циклових комісій; контролювати повноту зазначеної інформації в 

індивідуальних планах; забезпечувати подання індивідуальних планів роботи 

працівників на перевірку до навчально-методичного відділу. 

1.3. Активізувати підготовку навчально-методичної літератури, видання 

підручників і навчальних посібників для забезпечення освітнього процесу; 

посилити якість розгляду та належного рецензування навчально-методичних 

матеріалів викладачів на рівні кафедр та циклових комісій. 

1.4. Посилити контроль за якістю наукових збірників, статей/тез 

викладачів та студентів коледжу.  

1.5. Встановити мінімальний обсяг підвищення кваліфікації – не менше 

6 год./0,2 кред. Звітувати про результати підвищення кваліфікації на засіданні 

кафедрі/цикловій комісії. 

1.6. Розробити макет титулки для навчально-методичних матеріалів 

викладачів коледжу. 

1.7. Запровадити щорічне опитування здобувачів освіти щодо якості 

викладання навчальних дисциплін (один раз в кінці семестру) та виносити на 

розгляд засідання кафедр/циклових комісій із запрошенням зацікавлених 

студентів. 

1.8. Залучати представників студентства до роботи структурних 

підрозділів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у Коледжі. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 



 

 

2. Про результати захисту курсових робіт здобувачами освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, начальника 

навчально-методичного відділу, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: 

2.1.Розробити кафедрами/цикловими комісіями методичні вказівки щодо 

написання курсових робіт. 

2.2.Протоколом засідання кафедри/циклової комісії вказати про розподіл 

курсових робіт та тематику. 

Завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

до 01.10.2021 
 

3. Звіт Центру ґендерної освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галини Єрко, керівниці Центру 

ґендерної освіти, науково-методична рада  

УХВАЛИЛА: розглянути можливість уведення до змісту навчальних 

програм дисципліни гуманітарного та суспільствознавчого напрямів ґендерної 

складової та тематичних розділів до планів дисциплін для студентів/-ок всіх 

спеціальностей.                                                                          

 

4. Про зміни до освітньої програми профільної середньої освіти 

спеціальності «Дошкільна освіта». 

Заслухавши та обговоривши інформацію Наталії Борбич, проректора з 

навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, науково-методична рада 

УХВАЛИЛА: внести зміни до освітніх програм профільної середньої 

освіти спеціальності «Дошкільна освіта». 

 

5. Рекомендування до друку науково-методичної літератури 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ірини Ковальчук, науково-

методична рада  

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку науково-методичну літературу: 

- Математика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного 

оцінювання : навч. посібник / упоряд. Н. Ю. Нарихнюк. Луцьк : КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. 208 с. 

- Вихованець А. А. Аранжування для духового оркестру : репертуарний 

збірник. Луцьк, 2021. 115 с. 

- Щоденник студента-практиканта з виховної роботи / уклад.  

С. С.Марчук, Н. В. Борбич. Луцьк, 2021. 32 с. 

- Щоденник студента-практиканта з виховної роботи / уклад.  

С. С.Марчук, Н. В. Борбич. Луцьк, 2021. 40 с. 

- Колядує і співає нова Україна: збірник пісень у супроводі баяна та 

акордеона / упоряд. В. М. Хмілевський, М. М. П’явка. Луцьк: Терен, 2021. 

120 с. 


