
Ухвала 

засідання Методичної ради №8 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 06.02.2023 

 

1. З питання «Про науково-методичні заходи циклових комісій, проведені 

у І семестрі 2022-2023 н.р.». 

Ухвалили: інформацію прийняти до відома; звіт про виконання 

запланованих заходів зробити щосеместровим. 

 

2. З питання «Про навчально-методичний супровід практичної підготовки 

студентів коледжу». 

Ухвалили:  

2.1. Внести у 2023-2024 навчальному році у плани роботи циклових 

комісій навчально-методичні заходи, спрямовані на ознайомлення викладачів 

та здобувачів освіти з інноваційними технологіями, які застосовуються у 

закладах освіти та установах різних типів і форм власності, що є базовими для 

проходження практики.   

Відповідальні: Пуш О. А., голови циклових комісій 

2.2. Передбачити на сайті коледжу у рубриках, що відображають роботу 

циклових комісій, матеріали, які характеризують результати практичної 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.  

Відповідальні: Пуш О. А., голови циклових комісій 

 

3. З питання «Про результати проведення тренінгу по створенню 

електронного навчального курсу на платформі Moodle». 

Ухвалили:  

3.1. Інформацію взяти до відома. 

3.2. Результати проходження тренінгу-практикуму «Створення 

електронного навчального курсу на платформі Moodle» викладачами коледжу 

(18 осіб) подати на розгляд педагогічної ради як підвищення кваліфікації. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

 

4. З питання «Відображення науково-методичної діяльності викладачів 

коледжу в ресурсах бібліотеки». 

Ухвалили:  

4.1. Зробити обов’язковим поповнення бібліотечного фонду науковими та 

навчально-методичними виданнями, що проходять через методичну раду 

коледжу. 

4.2. Поповнювати репозитарій електронними виданнями із 

відображенням посилання на них в електронній бібліотеці в розділі «Матеріали 

до курсу». 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін виконання: постійно 

 



5. З питання «Підвищення ефективності підготовки здобувачів освіти до 

ДПА з математики». 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 

6. З питання «Про організацію VII Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Волинська весна: перші паростки науки»». 

Ухвалили: активізувати роботу на циклових комісіях з підготовки 

науково-методичних матеріалів для участі здобувачів освіти у 

VII Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Волинська 

весна: перші паростки науки». 

 

7. З питання «Про організацію та проведення конкурсу інфографіки 

«Безпека в мережі Інтернет». 

Ухвалили: затвердити Положення щодо проведення конкурсу 

інфографіки «Безпека в мережі Інтернет». 

 

8. З питання «Про організацію та проведення олімпіади з інформатики та 

комп’ютерної техніки серед здобувачів освіти Луцького педагогічного 

фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради». 

Ухвалили: затвердити Положення про організацію та проведення 

олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед здобувачів освіти 

Луцького педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

 

9. З питання «Про розгляд та схвалення проєкту Положення про конкурс 

студентських науково-дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима 

молоді». 

Ухвалили: затвердити Положення про конкурс студентських науково-

дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді». 

 

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

видань».  

Ухвалили: рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

- Констанкевич Л. Г., Радкевич М. М. Електронний інтерактивний 

навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні освітні технології з 

методикою навчання предметів інформатичної освітньої галузі» 

https://view.genial.ly/63c15590fe2949001a3391b4/learning-experience-didactic-unit-

nmkikot 

- Корінчук Н. Ю. Методичні рекомендації для виконання практичних 

робіт з освітнього компонента «Основи початкового курсу математики з 

методикою навчання». Посібник. Луцьк, 2023. 20 с. 

- Корінчук Н. Ю. Методичні рекомендації для виконання лабораторних 

робіт з освітнього компонента «Основи початкового курсу математики з 

методикою навчання». Посібник. Луцьк, 2023. 16 с. 

https://view.genial.ly/63c15590fe2949001a3391b4/learning-experience-didactic-unit-nmkikot
https://view.genial.ly/63c15590fe2949001a3391b4/learning-experience-didactic-unit-nmkikot


- Оберіг, що став генетичним кодом нації : методичні матеріали / 

упорядниці Вірста С., Гончарук О., Дацюк В., Дзямулич Н., Дмитренко Н., 

Шуст Л. Луцьк : ВМА «Терен», 2023. 42 с. 

- Основи охорони праці. Лекційний курс : навч.-метод. посіб. / авт.-

упоряд. О. Курчаба. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж». 2023. 98 с. 

- Безпека життєдіяльності. Лекційний курс : навч.-метод. посіб. / авт.-

упоряд. О. Курчаба. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж». 2023. 84 с. 

- Оксана Юрчук. Елементарна теорія музики : засоби діагностичних 

знань – тести. Методичний посібник. Луцьк, 2023. 120 с. 

- Словник вокальних термінів: навчальне видання / уклад. І. 

Малашевська, Н. Павлюк. Луцьк : Терен, 2023. 53 с. 

- Хорові твори : нотне видання / уклад В. Штихалюк, В. Калашнюк. 

Луцьк : Терен, 2023.  

- Специфіка та художні принципи роботи піаніста-концертмейстера: 

методичні рекомендації / уклад. К. Стречен, В. Зиско, Л. Мельник. Луцьк: 

Терен, 2023. 64 с. 


