
Ухвала 

засідання науково-методичної ради №1 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 08.09.2021 

 

1. З питання «Про План роботи Коледжу на 2021/2022 н.р.». 

Ухвалили: 

1.1. Всім працівникам Коледжу дотримуватись виконання Плану роботи 

Коледжу на 2021/2022 н.р. 

 

2. З питання «Про план навчально-методичної роботи Коледжу на 

2021/2022 н.р.». 

Ухвалили: 

2.1. Відповідальним за виконання Плану навчально-методичної роботи 

Коледжу на 2021/2022 н.р. дотримуватись його виконання. 

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

ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст». 

Ухвалили: 

3.1. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

 

4. З питання «Про стан формування силабусів на осінній семестр 2021-

2022 н.р.». 

Ухвалили: 

4.1. Викладачам після прочитання дисципліни проводити опитування 

студентів щодо покращення дисципліни, опрацьовувати відгуки студентів і 

переглядати силабуси систематично. 

 

5. З питання «Про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-

педагогічних працівників». 

Ухвалили: 

5.1. Результати підвищення кваліфікації викладачів обговорювати на 

засіданнях кафедри/циклової комісії. 

5.2. За результатами проведеного стажування та підвищення кваліфікації, 

на основі конкретних фактичних матеріалів, створювати кейси для 

використання їх в освітньому процесі з метою ознайомлення студентів із 

реальними практичними ситуаціями і проблемами. 

5.3. Продовжити роботу з організації методичних семінарів з підвищення 

педагогічної майстерності, застосування нових технологій навчання тощо на 

базі коледжу. 

Відповідальні: Ковальчук І. Л., завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

Термін виконання: постійно 



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

робіт». 

Ухвалили: 

6.1. Організувати процес призначення керівників та затвердження 

тематики курсових робіт. 

6.2. Розробити методичні вказівки щодо написання курсових робіт на 

кафедрах/циклових комісіях відповідно до Положення про виконання курсових 

робіт у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради. 

6.3. Провести семінар-практикум щодо написання курсових досліджень 

та дотримання принципів академічної доброчесності для студентів 4 курсу 

ОКР молодший спеціаліст. 

6.4. Провести методичний семінар з науковими керівниками курсових 

робіт «Культура взаємодії: як організувати наукове керівництво курсового 

дослідження». 

6.5. Забезпечити якість виконання здобувачами освіти коледжу 

курсових робіт. 

Відповідальні: Ковальчук І. Л., завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

Термін виконання: постійно 

 

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

видань». 

Ухвалили: 

7.1. Рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

Марчук С. С., Чемерис І. В. Педагогіка. Робочий зошит: навчально-

методичний посібник-практикум для студентів педагогічних коледжів 

(спеціальності «Фізична культура і спорт», «Музичне мистецтво») в 2-х Ч. Ч. 2. 

«Теорія виховання. Школознавство». Луцьк: Волиньполіграф, 2021.120 с. 

Вивчення літератури для дітей: компетентнісне читання. Навчальний 

посібник з дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки 

мовлення» для студентів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший 

бакалавр» спеціальності «Початкова освіта» / упорядниця С. Є. Вірста. Луцьк: 

ПП Іванюк В. П., 2021. 250 с. 

Інтертекстуальність у зарубіжній постмодерністській літературі: 

методичні матеріали з курсу зарубіжної літератури для студентів освітньо-

професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 

«Початкова освіта» навчальної дисципліни «Зарубіжна література» / 

упорядниця С. Є. Вірста. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 98 с. 

Ніколаєва І. А. Практична граматика англійської мови з вправами: 

навчальний посібник для студентів освітньо-професійного ступеню «Фаховий 

молодший бакалавр» спеціальності «Початкова освіта». Луцьк: ПП Іванюк В. 

П., 2021. 247 с. 

Кузьмич О. В. Методичні рекомендації до практичних занять з іноземної 

мови: навчальний посібник для студентів освітньо-професійного ступеню 

«Фаховий молодший бакалавр» спеціальності «Початкова освіта». Луцьк: ПП 

Іванюк В. П., 2021. 55 с. 

  



Ухвала 

засідання науково-методичної ради №2 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 24.11.2021 

 

1. З питання «Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в 

коледжі: основні принципи та процедури». 

Ухвалили: 

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Систематично проводити опитування здобувачів освіти, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників стосовно якості освіти та 

освітньої діяльності у Коледжі. 

Відповідальні: Борбич Н. В., Ковальчук І. Л., Раковець О. Ю. 

1.3. Створити внутрішні регламентуючі документи щодо забезпечення 

якості освіти для освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти у 

Коледжі. 

Відповідальні: Ковальчук І. Л., Пуш О. А.,  

Казмірчук О. А., Шкоба В. А. 

1.4. Організувати спільно з управлінням Державної служби якості освіти 

у Волинській області навчальні семінари зі здобувачами освіти та працівниками 

Коледжу з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

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

Пуш О. А., Казмірчук О. А., Шкоба В. А. 

Термін виконання: грудень 2021 – лютий 2022  

1.5. Сприяти розвитку студентоцентризму у системі внутрішнього 

забезпечення якості освіти у Коледжі. 

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

Пуш О. А., Казмірчук О. А., Шкоба В. А. 

Термін виконання: постійно 

 

2. З питання «Про участь у конкурсі Педагогічний оскар-2022». 

Ухвалили: 

2.1. Подати до центрального комітету НМЦ «Агроосвіта» заявки на 

участь у ІІ етапі конкурсу. 

 

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

видань». 

Ухвалили: 

3.1. Рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному 

освітньому процесі: матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць XІ 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 24 листоп. 2021 року). 

Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. 444 с. 

Психологія (загальна та вікова). Навчальний посібник. Уклад. Аханова А. 

В. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 192 с. 



Кузьміна І. В., Бойко Т. В. Технологія вивчення української літератури в 

педагогічному коледжі. Луцьк, 2021. 324 с. 

Кузьміна І. В. Українська мова з «теплими історіями» (мініпосібник-

практикум). Луцьк, 2021. 43 с. 

Кузьміна І. В. Сучасна українська мова: практикум (навчально-методичні 

рекомендації). Луцьк, 2021. 77 с. 

Тамара Бойко. Літературні сценарії. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 80 с. 

Тамара Бойко. Вивчення творчості Олеся Гончара. Луцьк: ПП 

Іванюк В.П., 2021. 80 с. 

Нарихнюк Н. Ю. Збірник практичних завдань з математики (І частина): 

навчальний посібник з математики. 

Нарихнюк Н. Ю. Збірник практичних завдань з математики (ІІ частина): 

навчальний посібник з математики. 

Хрестоматія хормейстера: навчально-методичний посібник/автор-

упорядник Штихалюк В. І. 

Трач О. Т. Географія: тестові завдання, географічні задачі/укладач 

О.Т. Трач: Видавництво «Вежа-Друк», 2021. 48 с. 

Антонюк Н. А., Марчук С. С. Курс лекцій зі вступу до спеціальності з 

основами академічної доброчесності. Частина І для студентів спеціальності 013 

Початкова освіта освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр: 

навч. посібник. В 2-х Ч. Ч. І. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 61 с. 

Ярощук Н.П. Практикум з психології (загальної та вікової) : навчально-

методичний посібник. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2021. 99 с. 

Войнаровський А.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи у 

класі баяна (акордеона) для здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр спеціальності Середня освіта (Музичне 

мистецтво). Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 43 с. 

Войнаровський А.Ю. Розвиток слухової активності здобувачів освіти на 

заняттях з фортепіано: методичні рекомендації для студентів спеціальності 

Початкова освіта освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 66 с. 

  



Ухвала 

засідання науково-методичної ради №3 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 13.01.2022 

 

1. З питання «Моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення 

циклових комісій станом на січень 2022 року». 

Ухвалили: 

1.1. Оновити список джерел і рекомендованої літератури у ряді робочих 

програм та навчально-методичних комплексів. 

1.2. Удосконалити розділ «Інформаційні ресурси в Інтернеті» (в робочих 

програмах та навчально-методичних комплексах), включаючи у цей розділ 

нормативну базу (стандарт освіти, професійний стандарт), Наукові бібліотеки, 

загальні Інтернет-джерела. 

1.3. Синхронізувати компетентності ОПП з конкретизованими 

компетентностями освітнього компоненту в лекціях, семінарах, практичних і 

т.д. 

1.4. Гарантам ОПП проводити за потреби зустрічі з групами забезпечення 

освітнього процесу для узгодження та вироблення спільних вимог до 

навчально-методичного забезпечення дисциплін ОПП. 

 

2. З питання «Про підготовку до ЗНО». 

Ухвалили: 

2.1. Врахувати помилки при підготовці та покращити результати ЗНО 

2022 року. 

 

3. З питання «Про результати проведення онлайн-опитування здобувачів 

освіти на тему: «Анкета оцінювання освітнього процесу у Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі для здобувачів освіти». 

Ухвалили: 

3.1. Оприлюднити результати онлайн-опитування здобувачів освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на тему: «Анкета оцінювання 

освітнього процесу у Луцькому педагогічному фаховому коледжі для 

здобувачів освіти» на офіційному веб-сайті коледжу.  

3.2. Інформацію про результати опитування довести до відома викладачів 

циклових комісій. 

3.3. Проаналізувати та врахувати сформовані пропозиції в реалізації 

освітнього процесу. 

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

гаранти ОПП, голови циклових комісій 

Термін виконання: до 20.06.2022 

 

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

видань». 



Ухвалили: 

4.1. Рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу 

вищої та фахової передвищої освіти (Випуск 3). Луцьк : Комунальний заклад 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2022. 

97 с. 

Гончарук О. М., Дмитренко Н. С., Шуст Л. М. Методичні рекомендації 

щодо виконання курсових робіт з методики навчання предметів мовно-

літературної освітньої галузі. Луцьк, 2020. 36 с. 

Гончарук О. М., Шуст Л. М. Прийоми формування компетентності 

вільного володіння державною мовою в здобувачів початкової освіти на уроках 

української мови та читання. Луцьк, 2020. 48 с. 

Василь Суворов, Ярослав Назар, Зоя Скакальська, Марія П’явка. 

Співаємо разом 3-4 клас. Луцьк : Терен, 2022. 140 с. 

Ярощук Н. П. Психологічний супровід адаптації студентів до умов 

освітнього процесу: на допомогу кураторам : методичний посібник. Луцьк : ПП 

Іванюк В. П., 2022. 82 с. 

Шуль Г. К., Поліщук О. В. Формування навичок акторської майстерності 

у професійній підготовці музиканта-педагога. Методичні рекомендації. Луцьк: 

Терен, 2022. 48 с.  

Кобук О. А., Смокович Т. В. Методи виявлення та психолого-педагогічні 

умови розвитку обдарованих дітей: методичні рекомендації. Луцьк : Просто 

Друк, 2022. 46 с. 

Кобук О. А., Смокович Т. В. Методи розвитку емоційного інтелекту 

здобувачів освітнього процесу: методичні рекомендації. Луцьк : Просто Друк, 

2022. 46 с. 

Хореографічне мистецтво. Ритміка : навч.-метод. посіб. / уклад. : Т. 

М. Царик. Луцьк : Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, 2022. Частина 1. 117 с. 

Мистецтво. Культурні регіони світу : навч. посіб. / авт.-упоряд. О. Галан, 

Ю. Луцюк. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2022. 98 с. 

Методи й технології розвитку критичного мислення на уроках у 

початковій школі: практичний кейс (громадянська та історична освітня галузь) : 

навч.-метод. посіб. /авт.-упоряд.: Г. Єрко, Ю. Луцюк. Луцьк : КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж», 2022. 76 с. 

  



Ухвала 

засідання Методичної ради №1 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 03.05.2022 

 

1. З питання «Про організаційні аспекти діяльності Методичної ради 

Луцького педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради». 

Ухвалили: 

1.1. Інформацію про організаційні аспекти діяльності Методичної ради 

Луцького педагогічного фахового коледжу взяти до відома. 

 

2. З питання «Про організацію громадських обговорень проєктів освітньо-

професійних  програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 

освіта, 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура)».  

Ухвалили: 

2.1. Схвалити проєкти освітньо-професійних  програм підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво), 014.11 Середня освіта (Фізична культура)». 

2.2. Схвалити форми-опитувальники для організації громадських 

обговорень проєктів освітньо-професійних програм стейкголдерам. 

Відповідальні: гаранти ОПП 

 

3. З питання «Про зміни до правил прийому до Луцького педагогічного 

фахового коледжу у 2022 році відповідно до Порядку прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти у 2022 році». 

Ухвалили: 

3.1. Інформацію про зміни до правил прийому до Луцького педагогічного 

фахового коледжу у 2022 році довести до відома викладачів циклових комісій. 

3.2. Розробити завдання на індивідуальну усну співбесіду. 

3.3. Розробити програми та критерії оцінювання індивідуальних усних 

співбесід. 

3.4. Розробити вимоги до мотиваційних листів. 

Відповідальні: Боремчук Л. І., завідувачі відділень,  

голови циклових комісій 

Термін виконання: до 25.05.2022 

 

4. З питання «Про розгляд та схвалення проєктів анотованих каталогів 

вибіркових освітніх компонентів за освітньо-професійними  програмами 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного 



ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальностей:  012 Дошкільна освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура)». 

Ухвалили: 

4.1. Схвалити анотований каталог вибіркових освітніх компонентів за 

освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта 

(Додаток 1). 

4.2. Схвалити анотований каталог вибіркових освітніх компонентів за 

освітньо-професійною програмою Середня освіта (Фізична культура) 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (Додаток 2). 

Відповідальні: Борбич Н. В., гаранти ОПП,  

голови циклових комісій 

 

5. З питання «Про затвердження Перспективного графіку планової 

атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького 

педагогічного фахового коледжу».  

Ухвалили: 

5.1. Затвердити Перспективний графік планової атестації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного фахового коледжу. 

5.2. Головам циклових комісій інформацію про Перспективний графік 

планової атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького 

педагогічного фахового коледжу довести до відома викладачів циклових 

комісій. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін виконання: до 30.05.2022 

 

6. З питання «Про розгляд та схвалення проєктів нормативних 

документів».  

Ухвалили: 

6.1. Схвалити нормативні документи, що регламентують освітній процес 

у Луцькому педагогічному фаховому коледжі: 

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

фахової передвищої освіти Луцького педагогічного фахового коледжу у системі 

загальної середньої освіти (редакція 2.0). 

Порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти 

навчальних дисциплін загальноосвітньої підготовки (редакція 2.0). 

Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького педагогічного 

фахового коледжу (редакція 2.0). 

 

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

видань». 

Ухвалили: 



8.1. Рекомендувати до друку навчально-методичні праці: 

Замелюк  М., Пуш О. Педагогічна практика в літній період в групах дітей 

раннього та дошкільного віку: методичні рекомендації.  Луцьк, Вежа Друк., 

2022. 53 с. 

Щоденник практики «Пробні уроки і заняття у закладах загальної 

середньої освіти»  / укл. О. А. Пуш, М. А. Козігора, С. С. Марчук. Луцьк: 

«Вежа», 2022. 27 с. 

 Щоденник  переддипломної (безперервної) практики / укл. О. А. Пуш, 

М. А. Козігора, Н. А. Антонюк. Луцьк: «Вежа», 2022. 23 с. 

 Щоденник педагогічної практики «Перші дні дитини в школі»  / укл. 

О. А. Пуш, М. А. Козігора, Т. В. Оксенчук. Луцьк: «Вежа», 2022. 27 с. 

  



Ухвала 

засідання Методичної ради №2 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

від 21.06.2022 

1. З питання «Про стан підготовки до акредитації освітньо-професійної 

програми Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра». 

Ухвалили: 

1.1. Інформацію про стан підготовки до акредитації освітньо-професійної 

програми Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра взяти до відома. 

1.2. Розробити проекти та внести зміни до затверджених нормативних 

документів, що регламентують роботу внутрішньої системи забезпечення 

якості освітнього процесу: 

Правила про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у коледжі  

Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату  

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу  

Положення про моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання 

випускників  

Положення про студентське самоврядування  

Положення про організацію та проведення «гостьових лекцій» 

Положення про самостійну роботу студентів  

Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої та 

фахової передвищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти  

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу  

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу  

Відповідальні: керівники структурних підрозділів 

Термін виконання: до 01.09.2022 

1.3. Укласти угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної 

мобільності із ЗФПО. Активізувати внутрішню (національну) мобільність 

учасників освітнього процесу у межах укладених договорів про співпрацю із 

закладами освіти. 

Відповідальні: гаранти ОПП, голови циклових комісій  

Термін виконання: постійно 

1.4. Створити робочу групу для вивчення та оцінювання Критерію 4. 

Контрольні заходи, оцінювання програмних результатів навчання здобувачів 

освіти та академічна доброчесність Положення про акредитацію освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України від 01.07.2021 №749. 

Відповідальні: Борбич Н.В. 

Термін виконання: до 01.09.2022 



2. З питання «Про підсумки громадських обговорень проєктів освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 

освіта, 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура)».  

Ухвалили: 

2.1. Схвалити зміни до освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво), 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

2.2. Розробити навчальні плани до освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво), 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

Відповідальні: гаранти ОПП 

Термін виконання: до 01.08.2022 

 

3. З питання «Про схвалення результатів обрання здобувачами фахової 

передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) вибіркових освітніх компонентів за 

відповідними освітньо-професійними  програмами». 

Ухвалили: 

3.1. Схвалити результати обрання здобувачами фахової передвищої 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта вибіркових освітніх 

компонентів за відповідною освітньо-професійною програмою. 

3.2. Схвалити результати обрання здобувачами фахової передвищої 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

вибіркових освітніх компонентів за відповідною освітньо-професійною 

програмою. 

3.3. Врахувати результати вибору в тарифікацію на 2022/2023 н.р. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін виконання: до 29.06.2022 

 

4. З питання «Про розгляд та визнання результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників Луцького 

педагогічного фахового коледжу». 

Ухвалили: 

4.1. Схвалити результати підвищення кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників Луцького педагогічного фахового 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 (додаток 1). 

4.2. Підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників щодо набуття нових та/чи вдосконалення раніше набутих 

компетентностей за напрямками ПК – цифрова та інклюзивна – за 

міжатестаційний період має бути не менше 10 % від загального обсягу ПП (120 

год) – 12 год. 

 

5. З питання «Про результати проведення онлайн-опитування здобувачів 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст щодо організації навчання з 

використанням елементів дистанційних технологій».  

Ухвалили: 

5.1. Оприлюднити результати онлайн-опитування здобувачів освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр і освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та науково-педагогічних й 

педагогічних працівників щодо організації навчання з використанням елементів 

дистанційних технологій на офіційному веб-сайті коледжу.  

5.2. Інформацію про результати опитування довести до відома викладачів 

циклових комісій. 

5.3. Проаналізувати та врахувати сформовані пропозиції в реалізації 

освітнього процесу. 

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

гаранти ОПП, голови циклових комісій 

 

6. З питання «Про права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу 

під час реалізації освітньо-професійної програми».  

Ухвалили: 

6.1. Інформацію про права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу 

під час реалізації освітньо-професійної програми довести до відома викладачів 

циклових комісій. 

6.2. Учасникам освітнього процесу сумлінно реалізовувати свої права та 

виконувати обов’язки при реалізації освітньо-професійних програм у Луцькому 

педагогічному фаховому коледжі. 

 

7. З питання «Про розгляд та схвалення проєктів нормативних 

документів».  

Ухвалили: 

7.1. Схвалити проєкт Положення про Педагогічну раду Луцького 

педагогічного фахового коледжу (редакція 2). 

7.2. Схвалити проєкт Положення про куратора академічної групи КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради (редакція 2) . 

 



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

видань». 

Ухвалили: рекомендувати до друку навчально-методичну працю: 

Кузьміна І. В., Столярчук О. М. Сучасна українська мова. Лекції. Луцьк, 

2022. 284 с. 

 

9. З питання «Про зміни до освітніх програм профільної середньої освіти 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта 

(Музичне мистецтво)», «Середня освіта (Фізична культура)».  

Ухвалили: внести зміни до освітніх програм профільної середньої освіти 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта 

(Музичне мистецтво)», «Середня освіта (Фізична культура)». 

 

 


