
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

28.04.2021 № 5 
Порядок денний: 
 
1 Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач 

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

1.1 Інформацію взяти до відома. 
 

2. Про забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін 
та формування математичної компетентності (доповідач голова циклової 
комісії природничо-математичних дисциплін Кізь  Л. В). 
УХВАЛИЛИ:  

2.1 З метою формування ключових знань і вмінь студентів з математики 
використовувати в освітньому процесі  матеріали міжнародного дослідження 
PISA.  
Відповідальні: викладачі математики, голова ЦК. 
Термін: постійно. 

2.2 Продовжити формування математичних знань студентів на 
компетентнісній основі,  акцентуючи увагу на  прикладній спрямованості 
математики. 
Відповідальні: викладачі математики, голова ЦК. 
Термін: Постійно. 

2.3 Доповнити дистанційні курси з математики  завданнями  для оцінювання 
рівня досягнень студентів,  спрямованими на розвиток умінь, застосування 
набутих знань для досягнення особистих, професійних та життєвих  цілей і 
потреб. 
Відповідальні: голова ЦК природничо-математичних дисциплін, методист. 
Термін: до 01.09.2021 

2.4 Інформацію щодо забезпечення сучасного рівня викладання 
математичних  дисциплін та  формування математичної компетентності в 
коледжі взяти до відома.  
Відповідальні: викладачі математики, голова циклової комісії природничо-
математичних дисциплін 
Термін: постійно 

 
3. Про стан підготовки студентів до Державної підсумкової атестації у формі 

ЗНО (доповідач Бадула І.І., перший заступник – заступник  директора з 
навчальної роботи). 
УХВАЛИЛИ: 

3.1 Скоригувати розклад навчальних занять для забезпечення виконання 
програм предметів, які виносяться на ЗНО в терміни, передбачені графіком 
проведення ЗНО у 2021 році. 
Відповідальні: перший заступник - заступник директора з навчальної роботи  
Бадула І. І., завідувач навчально-методичної лабораторії Малофеєва О. М. 
Термін виконання: травень 2021 року. 



3.2 Забезпечити моніторинг прибуття студентів, які у 2021 році здобувають 
повну загальну середню освіту, на пункти тестування відповідно до графіку 
проведення ЗНО у 2021 році. 
Відповідальні: перший заступник - заступник директора з навчальної роботи  
Бадула І.І., завідувачі відділень. 
Термін виконання: травень-червень 2021 року. 

3.3 Викладачам гуманітарних та природничо-математичних дисциплін 
ознайомити студентів коледжу 2005 року народження, які братимуть участь  у 
пілотному проєкті 2021 року з порядком проведення Міжнародного оцінювання 
учнів – PISA, Пілотним етапом Міжнародного моніторингового дослідження 2021 
року та прикладами завдань. 
Відповідальні: перший заступник - заступник директора з навчальної роботи  
Бадула І. І., голови циклових комісій гуманітарних та природничо-математичних 
дисциплін. 
Термін виконання: до 14 травня 2021 року. 

3.4  Провести роз’яснювальну роботу зі студентами та батьками про 
обов’язкову умову участі у ЗНО для вступу на бакалаврат після закінчення 
коледжу. 
Відповідальні: перший заступник - заступник директора з навчальної роботи  
Бадула І. І., завідувачі відділень, куратори груп. 
Термін виконання: 14 травня  2021 року. 

 
4 Поточні питання. 

4.1  Про затвердження документів педагогічною радою. 
4.2  Про визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів. 
УХВАЛИЛИ: 

4.1 Затвердити:  
1. Положення про посилене психолого-педагогічне супроводження 

студентів. 
2. Положення про куратора академічної групи. 
3. Положення про комісію з профілактики правопорушень. 
4. Положення про огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку. 
5. Положення про студентський гуртожиток. 
6. Кодекс корпоративної культури. 
7. Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку. 
8. Положення про студентське самоврядування. 
9. Положення про студентську раду гуртожитків. 
10. Положення про стипендіальну комісію. 
11. Положення про призначення та виплату соціальних стипендій. 
12. Правила призначення академічних стипендій студентам. 
13. Про організацію освітнього процесу у коледжі.  
14. Про педагогічну раду.  
15. Про відділення коледжу.  
16. Про студентські наукові  гуртки.  
17. Про методичну раду.  
18. Про навчально-методичний кабінет.  
19. Про науково-дослідницьку роботу студентів.  
20. Про циклову комісію.  



21. Про підвищення кваліфікації 
22. Про дистанційне навчання.  
23. Про забезпечення академічної доброчесності.  
24. Про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти.  
25. Про проведення державної підсумкової атестації.  
26. Про організацію практичної підготовки. 
27. Про бібліотеку.  
28. Правила користування  бібліотекою.  
29. Положення про облікову політику. 
30. Положення про організацію бухгалтерського обліку. 
31. Положення про уповноважену особу. 
32. Положення про відрядження. 
33. Положення про перелік платних послуг. 
34. Положення про оплату в гуртожитку. 
35.Положення про відділення професійної освіти Національного 

університету « Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 
4.2 Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів у лютому – 

квітні 2021 р.: 
Агейчевої О. О. в обсязі 16 год.; Андрушкевич В. О. в обсязі 15 год.; Бадули 

І. І. в обсязі 16 год.; Березкіної О. О. в обсязі 12 год.; Бови О. В. в обсязі 30 год.; 
Височин О. А. в обсязі 14 год.; Волинець В. М. в обсязі 30 год.;  Воронянського В. 
С. в обсязі 60 год.; Голінько Н. А. в обсязі 4 год.; Гуменюк  Г. Ф. в обсязі 6 год.; 
Деркунської Ж. В. в обсязі 34 год.; Дзюби Т. М. в обсязі 30 год.; Думенко Г. А. в 
обсязі 16 год.; Дяченко Ю. Г. в обсязі 34 год.; Жабського С. М. в обсязі 46 год.; 
 Зотьєвої Г. О. в обсязі 32 г 34 год.; Кочерженко  О. М. в обсязі год.; 
Кітури  О. В.  в обсязі 2 год.; Коваленко С. В. в обсязі 10 год.; Клименка Р. А. в 
обсязі 31 год.; Кравченко  І. А. в обсязі 30 год.; Крицького В. В. в обсязі 30 год.; 
Кузьменко  О. В. в обсязі 62 год.; Кузьменка  С. М. в обсязі 18 год.; Магамедова 
М. С. в обсязі 4,5 год.; Малофеєвої О. М. в обсязі 2 год.; Марченка  В. Д. в обсязі 
30 год.; Марченко  О. В. в обсязі 60 год.; Микитенко  Г. В. в обсязі 39 год.; 
Мироненко  В. М. в обсязі 6 год.; Мінченко  В. В. в обсязі 42 год.; Новікової  Л. О. 
в обсязі 60 год.; Онищенко Т.І. в обсязі 30 год.; Павлович  Л. В.  в обсязі 6 год.; 
Рєзнікової Т. Г. в обсязі 14 год.; Сакової Т. Ф. в обсязі 15 год.; Сидориної О. Г. в 
обсязі 22 год.; Тацій О. О. в обсязі 16 год.; Торяник А. В. в обсязі 30 год.; 
Фірсуніної Л. В. в обсязі 16 год.; Храмової Л. М. в обсязі 2 год.; Шкіль С. О. в 
обсязі 18 год.;  Шпака О. М. в обсязі 10 год.; Шумської Л. П. в обсязі 60 год. 

 

 

Голова педагогічної ради                                                          Любов ШУМСЬКА 

 
 
Секретар         Оксана КІТУРА 
 
 
 
 


