
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

31.08. 2020 № 1 
1. Про склад педагогічної ради та вибори секретаря   

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

   Затвердити склад педагогічної ради і обрати секретарем Кітуру О. В.   
 

2 Про затвердження плану роботи Полтавського коледжу нафти і газу 
Національного університету  «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» на 2020-2021 н.р. (доповідач  Шумська Л. П., директор 
коледжу).  

УХВАЛИЛИ: 
      Затвердити план роботи коледжу на 2020-2021 навчальний рік.  

 
3.  Про проміжній звіт роботи приймальної комісії  та особливості 

вступної компанії 2020 року. 
УХВАЛИЛИ:  
       3.1. Затвердити звіт відповідального секретаря про результати роботи 
Приймальної комісії коледжу щодо прийому на основі базової середньої 
освіти Вступної кампанії - 2020. Вважати роботу приймальної комісії ПКНГ 
Національного університету Імені Юрія Кондратюка щодо прийому 
студентів на основі базової середньої освіти задовільною. 

3.2. Розробити заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки до 
вступної кампанії 2021 року. 
Термін: жовтень 2020 року. 
Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії, заступники 
директора, завідувачі відділення, голови циклових комісій. 

3.3. Вжити заходів щодо удосконалення профорієнтаційної роботи, 
зокрема, для забезпечення набору за освітньо-професійними програмами 
«Інформаційно-комунікаційна діяльність та документознавство»,                                 
«Експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ» й «Інженерія 
програмного забезпечення». 
Термін:  постійно 

  
4.  Про затвердження графіку освітнього процесу коледжу на 2020-             

2021 н.р. (доповідач  Шумська Л. П., директор коледжу). 
 

УХВАЛИЛИ: 
      Затвердити графік освітнього процесу коледжу на 2020-2021  навчальний 
рік.  
 
 



5.  Про особливості організації роботи коледжу в умовах 
карантинних обмежень. (доповідачі: Шумська Л. П.; директор 
коледжу, Бадула І.І.; перший заступник - заступник директора з 
навчальної роботи, Воронцова І. В., заступник  директора з 
науково – методичної роботи;     Вербова Ю.В., заступник 
директора з виховної роботи коледжу; Олійник В.В., - заступник 
директора з АГР). 

УХВАЛИЛИ: 
5.1. Приділити велику увагу питанню дотримання безпеки відповідно 

до наказу МОЗ України № 198. 
Термін: протягом навчального року. 

5.2. Перевіряти правильність розсадки студентів в аудиторії та 
дотриманням соціальної дистанції. 
Термін: протягом навчального року. 

5.3. У випадку підвищення рівня епідеміологічної небезпеки в регіоні 
забезпечити можливість запровадження дистанційного (змішаного) навчання. 
Забезпечити можливість дистанційного навчання студентам, які  його 
потребують за станом здоров’я з 01.09.2020: 

5.3.1. Провести реєстрацію, зарахування студентів 1-го курсу у системі 
інтерактивно-дистанційного навчання коледжу. 
Термін: протягом навчального року. 

5.3.2 Оновити інформацію на дистанційних  дисциплін ( прибрати 
графіки освітнього процесу за минулий навчальний рік, додати інформацію 
про відповідний курс, його обсяг, критерії оцінювання, список літературних 
джерел тощо ). 
Термін: до 07.09.2020 р. 

5.3.3. Наповнити до 15.09.2020 навчальним контентом дистанційні 
курси відповідно до робочих програм навчальних дисциплін. 

Термін: до 15.09.2020 р. 
5.4. Усім викладачам загальноосвітніх предметів ознайомитись з 

Методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів 
відповідно до листа МОНу №1/9-430 від 11.08.2020. 

Термін: до 01.09.2020 р. 
5.5. Проводити роботу з ознайомлення студентів, зокрема, 1-го курсу з 

основними положеннями академічної доброчесності. 
Термін: вересень 2020р. 
5.6. На засіданнях циклових комісій проаналізувати результати 

складання зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 р. та вжити заходів 
для забезпечення якісної підготовки студентів до ДПА у формі ЗНО у 2021р. 

Термін: до 03.09.2020 р. 
5.7. 2020-2021н.р. оголошено Роком математичної освіти в Україні. У 

зв’язку з цим усім викладачам урахувати можливість проведення відповідних 
заходів під час освітнього процесу та позааудиторній діяльності.  

 Термін: протягом року. 
5.8. Звернути увагу на те, що студенти 1-го курсу навчаються за ОПП у 

сфері фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем 



«фаховий молодший бакалавр» та врахувати це під час розробки робочих 
програм навчальних предметів та дисциплін. Студенти 2-4 курсів навчаються 
за ОКР  - « молодший спеціаліст». 

Термін: до 07.09.2020 р. 
 

6. Поточні питання. 
Про визначення результатів підвищення кваліфікації 
викладачів 

УХВАЛИЛИ: 
      Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів: Визнати 

результати підвищення кваліфікації викладачів:  Кізь Л.В. в обсязі 35 год., 
Павлович Л.В. в обсязі 6 год., Кітура О.В. в обсязі 14 год., Крицький В.В. в 
обсязі 6 год., Філіппович В.Ю. в обсязі 12 год., Голінько Н.А. в обсязі 30 год., 
Коваленко С.В. в обсязі 4 год., Кузьменко О.В. в обсязі 5 год., Шкіль С.О. в 
обсязі 14 год., Клименка Р. А., в обсязі 6 год. 
 
 

Голова педради:                                                                            Л. П. Шумська 

 
 
Секретар:       О. В. Кітура  
 


