
Ухвала 

засідання Методичної ради №7 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 20.01.2023 

 

1. З питання «Про розгляд акредитаційної справи освітньо-професійної 

програми Дошкільна освіта». 

Ухвалили:  

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Схвалити акредитаційну справу освітньо-професійної програми 

Дошкільна освіта та подати для затвердження на педагогічну раду. 

Відповідальні: Борбич Н. В., Ковальчук І. Л.,  

Раковець О. Ю., Бубін А. О. 

 

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

Ухвалили:  

2.1. Включити до складу Методичної ради гарантів ОПП ОПС фаховий 

молодший бакалавр: А. О. Бубін, кандидата педагогічних наук, С. С. Марчук, 

кандидата педагогічних наук, Б. Є. Жорняк, кандидата педагогічних наук,   

О. Л. Дишко, кандидата педагогічних наук, доцента. 

2.2. Затвердити оновлений склад Методичної ради (Додаток 1). 

 

3. З питання «Про підсумки освітньої діяльності Луцького педагогічного 

фахового коледжу за І семестр та особливості організації освітнього процесу у 

ІІ семестрі 2022/2023 н.р.». 

Ухвалили:  

3.1. Мотивувати здобувачів освіти до проходження національного 

мультипредметного тесту. 

3.2. Врахувати помилки при підготовці до НМТ-2022 та покращити 

результати НМТ-2023 року. 

3.3. Проводити аналіз рівня готовності здобувачів освіти до здачі НМТ-

2023. 

Відповідальні: голови циклових комісій, викладачі 

Термін виконання: постійно  

3.4. Інформацію у рубриках структурних підрозділів на сайті Коледжу 

підтримувати в актуальному стані. 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів 

Термін виконання: постійно  

3.5. Проаналізувати наявність навчально-методичних праць, 

затверджених методичною радою у 2022 році, у бібліотеці та видавничому 

відділі Коледжу. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін виконання: до 06.02.2023 

3.6. Проаналізувати проведені заходи у І семестрі 2022-2023 н.р. 

Відповідальні: голови циклових комісій 



Термін виконання: до 06.02.2023 

 

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

ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст». 

Ухвалили:  

4.1. Затвердити робочі програми освітніх компонентів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр. 

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

паперовій формі, зберігати на циклових комісіях. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін виконання: до 26.01.2023 

 

5. З питання «Про роль студентського самоврядування у внутрішній 

системі забезпечення якості освіти». 

Ухвалили:  

5.1. Сформування команди студентських експертів із забезпечення якості 

освіти, долучати їх до активної діяльності усіх структурних підрозділів. 

5.2. Розробити план проведення семінарів і круглих столів з 

представниками студентського самоврядування стосовно забезпечення якості 

освіти в Коледжі. 

Відповідальні: Ковальчук І. Л., гаранти ОПП, Студентська рада ЛПФК 

Термін виконання: впродовж ІІ семестру 2022/2023 н.р. 

 

6. З питання «Про результати проведення опитувань  здобувачів освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст щодо якості навчання та 

викладання». 

Ухвалили:  

6.1. Інформацію про опитування, які будуть розміщені на сайті коледжу, 

донести до відома викладачів циклових комісій, груп забезпечення ОПП і 

врахувати коментарі, оцінки здобувачів освіти. 

6.2. Запросити Єрко Г.І., призначену наказом ректора уповноваженою 

особою з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі, керівницю Центру 

гендерної освіти виступити на засіданні студентської ради з основних питань  

Положення про порядок i процедури вирішення конфліктних ситуацій у 

Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

 Відповідальні: Ковальчук І. Л., Ярощук Н. П.,  

гаранти ОПП, голови циклових комісій 

Термін виконання: до 01.03.2023 

 

7. З питання «Про особливості підготовки та структуру анотованого 

каталогу вибіркових освітніх компонентів у 2023-2024 н.р.». 



Ухвалили: розглянути на циклових комісіях анотації вибіркових 

компонентів для здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр спеціальностей: 012 Дошкільна освіта (2 рік навчання, база 11 класів), 

014 Середня освіта (Фізична культура) (2, 3 рік навчання), 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) (2 рік навчання) на 2023-2024 н.р. 

 Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін виконання: до 01.03.2023 

 

8. З питання «Про дотримання викладачами вказівок щодо ведення 

журналу обліку роботи академічної групи». 

Ухвалили: здійснювати щосеместрову перевірку журналів обліку роботи 

академічної групи. 

Відповідальні: Казмірчук О. А., Шкоба В. А.,  

голови циклових комісій 

Термін виконання: постійно 

 

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

видань».  

Ухвалили: рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

- Владислав Рокош, Катерина П’явка, Борис Коцюрба, Ігор П’явка. 

«Співаємо разом» (1, 2 ч.). Репертуарний збірник. Луцьк: Терен, 2023. 140 с. 

- Зоя Скакальська, Владислав Рокош, Борис Коцюрба. Навчально-

методичні рекомендації та завдання з інструктивного матеріалу дисципліни 

«Основний музичний інструмент» (баян). Луцьк: Терен, 2023. 82 с. 

- Борис Коцюрба, Зоя Скакальська, Владислав Рокош. Актуалізація 

національно-патріотичного виховання засобами музичного мистецтва. 

Методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи здобувачів 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр освітньо-

професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво). Луцьк: Терен, 

2023. 68 с. 

- Валентина Пилипчук. Танцюємо разом: навчально-методичний 

посібник. Луцьк: ПП «Волинська друкарня», 2023. 76 с. 


