
РІШЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ВІД 13.01.2022Р. 

Заслухавши та обговоривши питання:  

1. Аналіз результатів роботи педагогічного колективу коледжу за І семестр 

2021-2022 н.р. та завдання на ІІ семестр .  

2. Використання інформаційного середовища бібліотеки в контексті 

підготовки конкурентоспроможного фахівця. Моніторинг діяльності 

бібліотеки коледжу.  

3. Моніторинг якості освіти коледжу  

4. Затвердження правил прийому для здобуття ОПС «фаховий молодший 

бакалавр» на 2022р.  

5. Затвердження кандидатури студентки ІІІ курсу спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Лазебної Анастасії 

Романівни для отримання стипендії Президента України. 

6. Про переведення студентів на індивідуальний план навчання. 

 

Педагогічна рада коледжу ухвалила: 

По 1 питанню 

1. Адміністрації, завідувачам кафедр та головам циклових комісій постійно 

проводити моніторинг якості навчання, а також здійснювати попередній, 

поточний та підсумковий контроль для отримання інформації про поточне 

засвоєння навчального матеріалу, із коригуванням підсумкового контролю. 

Відповідальні: адміністрація, завідувачі кафедр, голови циклових комісій 

(протягом навчального року) 

2. Для якісної організації навчального процесу більше уваги приділяти 

контролю за проведенням навчальних занять, консультацій, контрольних та 

взаємних відвідувань занять, запроваджувати використання при поточному 

контролі успішності студентів творчих завдань, що дасть змогу зберегти 

системний підхід до вивчення дисциплін. Відповідальні: завідувачі кафедр, 

голови циклових комісій, викладачі (протягом навчального року) 

3. Активізувати роботу кафедр, циклових комісій з невстигаючими студентами, 

зокрема завідувачам кафедр, головам циклових комісій більш відповідально 

відноситись до своїх обов’язків, спрямовуючи роботу кожного викладача на 

пошук та удосконалення творчої активності, підтримуючи ініціативу 

викладачів, які впроваджують у навчальний процес інноваційні підходи, активні 

і нестандартні форми і методи навчання, розвивають самостійність, критичність 

мислення студентів. Відповідальні: завідувачі кафедр, голови циклових 

комісій, викладачі (протягом навчального року) 

4. З метою покращення організації навчального процесу щосеместрово 

планувати та проводити директорські контрольні роботи, їх результати 



обговорювати на засіданнях кафедр, циклових комісій та педагогічної ради. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, голови циклових комісій, викладачі 

(протягом навчального року) 

5. Забезпечити стовідсотково методичне забезпечення усіх дисциплін кафедр, 

циклових комісій. Відповідальні: викладачі (протягом навчального року) 

6. Розвивати сучасні технології навчання, впроваджувати їх у навчальний 

процес. Створювати власні програмні продукти. Відповідальні: викладачі 

(протягом навчального року) 

7. Максимально використовувати сучасні можливості мультимедійної техніки, 

збільшуючи кількість спеціалізованих аудиторій з сучасними навчальними 

програмами засобами, застосовувати в навчальному процесі інноваційні 

технології під час занять різного типу. Відповідальні: адміністрація, Левченко 

О.В., викладачі (протягом навчального року) 

8. Кафедрам і цикловим комісіям на засіданнях вивчати та застосовувати 

сучасні системи контролю якості знань студентів, а навчальній частині 

активніше проводити моніторинг якості освіти. Відповідальні: навчальна 

частина, викладачі (постійно) 

9. Заслуховувати невстигаючих студентів на спільних засіданнях кафедр, 

циклових комісій та студентської ради. Відповідальні: викладачі, студентська 

рада (за потребою) 

По 2 питанню 

1. Впровадити у навчальний процес та діяльності бібліотеки коледжу сучасні 

інформаційні і комп’ютерні технології з проведення дистанційних лекцій, 

телеконференцій та інших форм занять. Відповідальні: Зибіна І.Є., Левченко 

О.В., зав. кафедрами, голови циклових комісій.(постійно) 

2. Для створення програми електронних ресурсів власної генерації (е-каталог, е-

бібліотеку, репозитарій, для розміщення електронних версій книг, монографій, 

навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів 

лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками 

коледжу, передбачити можливість проходження переддипломної практики 

студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Відповідальні: Горбатюк 

І.В., Лавріщев О.О., Можаровський С.В., Зибіна І.Є. (ІІ семестр 2021-2022 

н.р. 

3. Покращити мережеву інфраструктуру, розширити зону покриття та посилити 

сигнал Wi-Fi для покращення доступу користувачів до Інтернету.  

Відповідальні: Левченко О.В.(постійно) 

По 3 питанню 

1. Переглянути і впровадити єдині вимоги та критерії при оцінюванні знань, 

умінь, навичок та інших компетентностей здобувачів освіти. Відповідальні: 

Зав.кафедрами, голови циклових комісій, викладачі.(до кінця семестру) 



2. Розробити заходи забезпечення мобільності здобувачів освіти. Відповідальні: 

Цуман Н.В.(до кінця семестру) 

3. Впровадити моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм. 

Відповідальні: Зав. відділеннями, гаранти освітніх програм спеціальностей. 

(на початок нового навчального року) 

4. Покращити роботу із залучення роботодавців до участі в підготовці та 

реалізації навчальних програм, спеціальностей, узгодження з ними освітніх і 

професійних стандартів. Відповідальні: Зав. відділеннями, гаранти освітніх 

програм спеціальностей. (на початок нового навчального року) 

5. Удосконалити роботу навчально-освітнього процесу шляхом інтеграції 

висококваліфікованих фахівців коледжу та наладити співпрацю з навчальними 

закладами різних рівнів, науковими установами та підприємствами, інше. 

Відповідальні: Цуман Н.В., зав. відділеннями, зав. кафедрами.(протягом 

навчального року). 

По 4 питанню 

1. Затвердити «Правила прийому для здобуття ОПС «фаховий молодший 

бакалавр» на 2022р.»  Педагогічна рада 13.01.2022р. 

По 5 питанню 

1. Затвердити кандидатуру студентки ІІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» Лазебної Анастасії Романівни для отримання 

стипендії Президента України. Педагогічна рада 13.01.2022р. 

По 6 питанню 

1. Перевести на індивідуальний план відвідування занять студентів 

спеціальностей згідно списків. Педагогічна рада 13.01.2022р. 

 


