
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

30.06.2021 № 6 
Порядок денний: 
 
1 Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач 

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

1.1 Інформацію взяти до відома. 
 

2 Про підсумки державної атестації випускників і студентів коледжу 
(доповідач Бадула І.І., перший заступник – заступник директора з 
навчальної роботи; голови циклових комісій). 
УХВАЛИЛИ:  

2.1 Розглянути результати державної атестації випускників на засіданнях 
відповідних циклових комісій та врахувати побажання представників 
стейкхолдерів у проведенні ДПА випускників коледжу 2021-2022 навчального 
року. 
Термін: до 31.08.2021 
Відповідальні: перший заступник - заступник директора з навчальної роботи, 
голови випускових циклових комісій, керівники дипломного проектування. 

2.2 Для покращення рівня державної підсумкової атестації випускників 
запровадити обов’язкове використання мультимедійних засобів під час захисту 
дипломних проєктів. 
Термін: під час захисту дипломних проєктів згідно з графіком освітнього процесу 
Відповідальні: голови випускових циклових комісій, керівники дипломного 
проєктування 

2.3 Провести для студентів І курсу вхідний контроль у вигляді тестування з 
предметів переліку ДПА у форматі ЗНО з метою визначення індивідуальної 
траєкторії підготовки до ЗНО-2023 кожного студента залежно від рівня знань. 
Термін: до 30.09.2021 
Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій та викладачі  
природничо-математичних і гуманітарних дисциплін 

2.4 Розробити індивідуальний план підготовки до ЗНО для кожного 
студента першого року навчання на основі БЗСО за результатами вхідного 
контролю, ознайомити з планом підготовки студентів та батьків. 
Термін: до 30.10.2021 
Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій та викладачі 
природничо-математичних та гуманітарних дисциплін, куратори груп першого 
року навчання на основі БЗСО. 

2.5 Організувати для студентів ІІ курсу тестування з предметів переліку 
ДПА у формі ЗНО за програмою ЗНО 2020, 2021 років в умовах, наближених до 
реального ЗНО, з метою визначення рівня знань і розробити індивідуальні 
рекомендації з підготовки до ЗНО з обов’язковим ознайомленням батьків 
студентів. 
Термін: до 30.09.2021 
Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій та викладачі 
природничо-математичних та гуманітарних дисциплін. 



2.6 Організувати інформаційну та психологічну підготовку для студентів І 
та ІІ курсів до особливостей проведення ДПА у формі ЗНО. В окремих випадках 
роботу проводити спільно з батьками студентів. 
Термін: протягом 2021-2022 навчального року. 
Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій та викладачі 
природничо-математичних та гуманітарних дисциплін, психолог, куратори 
відповідних груп.  

2.7 Проаналізувати можливість та  доцільність збільшення аудиторних 
годин з предметів переліку ДПА у формі ЗНО та за потреби внести пропозиції 
щодо змін навчальних планів. 
Термін: до 30.08.2021 
Відповідальні: перший заступник - заступник директора з навчальної роботи, 
голови циклових комісій та викладачі природничо-математичних та гуманітарних 
дисциплін. 

 
3. Про підсумки весняно-літньої заліково-екзаменаційної сесії (доповідачі - 

завідувачі відділень). 
УХВАЛИЛИ: 

3.1 Затвердити результати успішності за 2 семестр 2020–2021 н.р. 
3.2 Затвердити кандидатуру студентки групи ЕН–2–1 Бови Вікторії 

Сергіївни на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 
та претенденток на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у 
навчанні» Онисько Віолетту Віталіївну (ЕН–1–1) і  претендентку на 
нагородження срібною медаллю «За високі досягнення у навчанні» Гарбуз Поліну 
Георгіївну (ЕН–1–1). 
 
 
4 Про підсумки діяльності педагогічного колективу у 2020 – 2021 

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

4.1 Відзначити  якісну та ефективну роботу педагогічного колективу у 
2020-2021 навчальному році. 

4.2 Подати пропозиції до формування плану роботи коледжу на 2021-2022 
навчальний рік.  
Термін: до 01.08.2021 
Відповідальні: керівники структурних підрозділів, голови ЦК. 
 4.3 З метою підвищення рівня цифрової грамотності викладачів забезпечити 
ознайомлення педагогічних працівників коледжу зі структурою рамки цифрових 
компетентностей  та  опрацювання  контенту  і  проходження  тесту  «Цифрограм 
 для  вчителів»  на  платформі  https://osvita.diia. gov.ua/digigram.  
Термін: до 01.11.2021 
Відповідальні:  заступник директора з науково-методичної роботи, методист, 
голови ЦК 

 
 
 
 

https://osvita.diia


5 Поточні питання. 
5.1  Про визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів. 
УХВАЛИЛИ: 

5.1 Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів у  квітні – 
червні 2021 р.: 

Воронцової І. В. в обсязі 6 год.; Годінько Н.А. в обсязі 6 год.;  
Гребенюк  Л.М. в обсязі 2 год.;  Зотової О.М. в обсязі 23 год.;  Кочерженко  О.М. 
в обсязі 6 год.;  Кошеля В.М. в обсязі 45 год.;   Кузьменко О.В. в обсязі 5 год.; 
Мироненко В.М. в обсязі 2 год.; Павлович Л.В. в обсязі 6 год.;  Пилипенко В.В.  в 
обсязі 4 год.; Почтакової І.В. в обсязі 3 год.;  Ревуцької Н. М. в обсязі 30 год.; 
Руденко З.М. в обсязі 30 год.;  Руденко С.І. в обсязі 90 год.;   Філіппович В.Ю.  в 
обсязі 4 год.; Фірсуніної Л.В. в обсязі 6  год.; 

 

 

Голова педагогічної ради                                                          Любов ШУМСЬКА 

 
 
Секретар         Оксана КІТУРА 
 
 
 
 


