
Ухвала 

засідання Методичної ради №2 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 12.09.2022 

 

1. З питання «Про внесення змін до складу Методичної ради». 

Ухвалили: 

1.1. Вивести зі складу Методичної ради: 

Герасимчук В. В., викладача циклової комісії фортепіано; 

Корінчук Н. Ю., викладача циклової комісії природничо-математичних 

дисциплін.  

1.2. Включити до складу Методичної ради: 

Войнаровського А. Ю., голову циклової комісії фортепіано; 

Корнелюка В. О., голову циклової комісії природничо-математичних 

дисциплін. 

1.3. Затвердити оновлений склад Методичної ради (Додаток 1) 

 

2. З питання «Про затвердження робочих програм освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст».  

Ухвалили: 

2.1. Затвердити робочі програми освітніх компонентів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр. 

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

паперовій формі, зберігати на ЦК. 

2.3. Забезпечити доступ учасникам освітнього процесу до робочих 

програм вибіркових дисциплін на момент здійснення вибору дисциплін на 

навчальний рік. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін виконання: до 20.09.2022 

 

3. З питання «Про розподіл тематики і порядок виконання курсових 

робіт». 

Ухвалили: 

3.1. Інформацію довести до відома керівників курсових робіт.  

3.2.  Організувати процес призначення керівників та затвердження 

тематики курсових робіт. 

3.3.  Забезпечити здобувачами освіти коледжу якість виконання курсових 

робіт. 

Відповідальні: голови циклових комісій, 

керівники курсових робіт 

 

4. З питання «Якісне навчально-методичне забезпечення – запорука 

ефективного освітнього процесу». 



Ухвалили: 

4.1.  Інформацію довести до відома викладачів циклових комісій.  

4.2.  Завантажити навчально-методичне забезпечення освітніх 

компонентів у Класи для здобувачів освіти. 

Відповідальні: голови циклових комісій, викладачі 

Термін виконання: до 15.10.2022 

 

5. З питання «Про нормативне врегулювання оплати практичної 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти».  

Ухвалили: 

5.1. Інформацію про нормативне врегулювання оплати практичної 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти взяти до відома. 

5.2.  Схвалити вказівки щодо ведення журналу практичної підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти. 

 

6. З питання «Про результати рейтингового оцінювання роботи 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного 

фахового коледжу за 2021-2022 н.р.».  

Ухвалили: 

6.1. Інформацію взяти до відома та обговорити її на засіданнях ЦК. 

6.2. Схвалити зміни до Положення про рейтингове оцінювання діяльності 

педагогічних працівників Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради в частині критерії 

рейтингового оцінювання згідно з додатком (Додаток 2). 

 

7. З питання «Підвищення кваліфікації та професійне зростання 

викладачів циклової комісії теорії і методики фізичного виховання: шляхи та 

інструменти».  

Ухвалили: 

7.1. Упорядкувати форму обліку результатів підвищення кваліфікації за 

міжатестаційний період всім викладачам циклової комісії. 

Відповідальні: Ковальчук В. В.,  

педагогічні (науково-педагогічні) працівники ЦК 

Термін виконання: до 01.12.2022 

7.2. За результатами проведеного підвищення кваліфікації, на основі 

конкретних фактичних матеріалів, створювати кейси для використання їх в 

освітньому процесі з метою ознайомлення здобувачів освіти із досягненнями 

сучасної науки та практики. 

7.3. Впродовж навчального року здійснювати контроль за виконанням 

плану підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників. 

7.4. Щорічно узагальнювати дані про виконання планів підвищення 

кваліфікації викладачів. 

Відповідальні: Ковальчук В. В.,  

педагогічні (науково-педагогічні) працівники ЦК 

Термін виконання: постійно 



8. З питання «Особливості написання курсової роботи з методики 

навчання предметів мовно-літературної освітньої галузі (із врахуванням 

особливостей навчання в умовах НУШ)».  

Ухвалили:  

8.1. Інформацію взяти до відома. 

 

9. З питання «Про перспективні напрямки розвитку спеціальності 

012 Дошкільна освіта з урахуванням змін ринку освітніх послуг, потреб 

здобувачів та ринку праці».  

Ухвалили:  

9.1. Затвердити перспективні напрямки розвитку спеціальності 

012 Дошкільна освіта з урахуванням змін ринку освітніх послуг, потреб 

здобувачів та ринку праці. 

 

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

видань». 

Ухвалили: 

10.1. Рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

Лекції з курсу «Анатомія, фізіологія, гігієна дітей та основи валеології». 

Частина 1. Укладачка: Кардашук Н. В. Луцьк, 2022. 172 с. 

Практикум з курсу «Анатомія, фізіологія, гігієна дітей та основи 

валеології». Частина 1. Укладачка: Кардашук Н. В. Луцьк, 2022. 100 с. 

Самостійна робота студентів з курсу «Анатомія, фізіологія, гігієна дітей 

та основи валеології». Частина 1. Укладачка: Кардашук Н. В. Луцьк, 2022. 64 с. 

Методика викладання здоров’єзбережувальних технологій. В 

упорядкуванні Галини Давидюк. Луцьк, 2022. 28 с. 

Основи валеології. Методичний посібник в упорядкуванні Галини 

Давидюк. Луцьк, 2022. 191 с. 
 


