
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

13.01.2021 № 3 
Порядок денний: 
 
1 Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач 

Шумська Л.П., директор коледжу). 
УХВАЛИЛИ: 

1.1 Інформацію взяти до відома. 
 

2 Про результативність навчання студентів – показник ефективності 
організації освітнього процесу в коледжі (аналіз освітньої діяльності 
педагогічного колективу й студентів у І-му семестрі). Доповідачі: 
завідувачі відділень. 
УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити результати успішності  за1семестр 2020–2021 н.р. 
2.2 Затвердити претенденток на нагородження золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні» Бову Вікторію Сергіївну (ЕН–2–1) та Онисько 
Віолетту Віталіївну (ЕН–1–1).  
Затвердити претендентку на нагородження срібною медаллю «За високі 

досягнення у навчанні» Гарбуз Поліну Георгіївну (ЕН–1–1). 
 

3 Про аналіз ефективності використання системи інтерактивно-
дистанційного навчання коледжу. (доповідачі: Бадула І.І., перший 
заступник - заступник директора з навчальної роботи, Воронцова І.В. 
заступник директора з науково-методичної роботи. 
УХВАЛИЛИ: 

3.1 Розглянути на засіданнях циклових комісій результати узагальнення 
самоаналізу дистанційних курсів викладачів та вжити заходів щодо усунення 
недоліків. 
Відповідальні: голови циклових комісій 
Термін: 01.02.2021 

3.2  Головам циклових комісій систематично здійснювати контроль за 
станом та якістю контенту дистанційних курсів й ефективністю їх 
використання. 
Відповідальні: голови циклових комісій 
Термін: постійно 

3.3 Для забезпечення систематичної і ефективної взаємодії викладачів і 
студентів розробити Положення про дистанційне навчання у ПКНГ 
Національного університету імені Юрія Кондратюка. 
Відповідальні: заступник директора з науково-методичної роботи, методист 
Термін: до 15.02.2021 

3.4 Забезпечити якість системи інтерактивно-дистанційного навчання 
коледжу, вжити заходи щодо недопущення проявів академічної 
недоброчесності в контенті дистанційних курсів. 
Відповідальні: викладачі, голови циклових комісій 
Термін: постійно 



4 Поточні питання. 
Про затвердження положення про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 
УХВАЛИЛИ: 

4.1 Затвердити положення про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників коледжу на підставі Порядку підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. 

 
Про визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів. 
УХВАЛИЛИ: 
Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів в обсязі:  

Бадули І.І. – 16 год.,  Шумської Л.П. – 16 год., Носа С.М. – 60 год.,        
Кузьменка С.М. – 60 год., Вирсти Я.Я. – 60 год.,  Бадули М.Л. – 30 год., 
Торяник А.В. – 2 год., Клименка Р.А. – 16 год., Агейчевої О.О. – 36 год., 
Бяльського Ю.Я. – 6 год., Шкіль С.О. – 14 год., Вербової Ю.В. – 95 год., 
Руденко С.І. – 20 год., Філіппович В.Ю. – 170 год., Кузьменко О.В. – 29 год., 
Рєзнікової Т.Г. – 29 год., Малофеєвої О.М. – 30 год., Пилипенко В.В. –               
30 год., Єгорової Т.І. – 30 год., Рудік О.І. – 30 год., Думенко Г.А. – 60 год., 
Тацій О.О. – 60 год., Кітури О.В. – 14 год., Микитенко Г.В. – 2704 год., 
Сидориної О.Г. – 2700 год., Гуменюк Г.Ф. – 2 год., Гарашка С.М. – 30 год. 

 

 

Голова педагогічної ради                                                           Л.П. Шумська 

 
 
Секретар         О.В. Кітура  


