
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

від 29.09.2017 

 

З першого питання «Аналіз результатів освітньої діяльності 

коледжу за 2016–2017 навч.р. та завдання коледжу з підвищення якості 

освіти здобувачів вищої освіти на 2017–2018 навч.р.» 

1.1. Затвердити План роботи коледжу на 2017-2018 навч.р. 

    Відповідальні: директор Сапіжак М.С. 

Термін: до 01.09.2017 року 

1.2. На рівні відділення та циклових комісій розробити план заходів  

щодо зниження показника відрахування студентів коледжу. 

Відповідальні: завідувач відділення Левшіна Г.Д.,  

     голови ЦК Радіонова Є.В., Віщенко О.В. 

Термін: листопад 2017 року 

1.3. Обговорити на засіданні навчально-методичної ради коледжу  

питання щодо зменшення кількості пропусків занять та можливостей  

підвищення рівня навчальних досягнень студентів коледжу. 

Відповідальні: заст. директора з НР Камчатна Н.В.,  

                        завідувач НМК Кореняк Н.В. 

Термін: грудень 2017 року 

1.4. Викладачам коледжу продовжити роботу у напрямку поширення 

набутого досвіду у друкованих та електронних фахових виданнях, 

збірниках конференцій, створення методичних рекомендацій (вказівок),  

написання науково-дослідних творчих робіт з фахової тематики тощо. 

Відповідальні: завідувач НМК Кореняк Н.В.,  

        методист Радіонова Є.В., голови ЦК. 

Термін: протягом року. 

 1.5. Поновити пакети ККР з навчальних дисциплін для проведення  

 самоаналізу якості освіти за спеціальностями відповідно до сучасних  

 вимог. 

Відповідальні: зав. НМК Кореняк Н.В., голови ЦК. 

    Термін виконання: до 01.02.2018 року 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 
 

З другого питання «Особливості та підсумки вступної кампанії 2017 

року» 

2.1. Інформацію секретаря Приймальної комісії коледжу прийняти до  

уваги. 

2.2. На засіданнях циклових комісій розробити додаткові заходи з  

організації та проведення профорієнтаційної роботи в 2017-2018  

навчальному році.  

Відповідальні: відп. секретар Приймальної комісії  

                        Старанко Т.В., голови ЦК. 

Термін: до 01.10.2017 року 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно.  



З третього та четвертого питань «Затвердження планів структурних 

підрозділів коледжу, навчальних планів та програм на 2017-2018 

навч.р.» 

3.1. Затвердити План роботи коледжу на 2017-2018 навч.р., плани  

структурних підрозділів коледжу 

    Відповідальні: директор Сапіжак М.С., 

     заст. директора з НР Камчатна Н.В 

Термін: до 01.09.2017 року 

4.1. Подати на затвердження навчальні плани за спеціальностями і  

робочі програми навчальних дисциплін на 2017-2018 н.р.  

    Відповідальні: завідувач відділення Левшіна Г.Д.,  

                                                голови ЦК Радіонова Є.В., Віщенко О.В. 

Термін: до 01.09.2017року 

4.2. Поновити комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін 

з урахуванням особливостей навчання студентів, що обрали очно-

дистанційну форму. 

    Відповідальні: методист Радіонова Є.В., голови ЦК. 

    Термін виконання: до 01.11.2017 року 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно 
 

З п’ятого  питання «Затвердження педагогічного навантаження 

викладачів  на 2017-2018 навч.р.» 

5.1.  Педагогічне  навантаження  педагогічним  працівникам  встановити   

в межах норм, передбачених Законом України «Про вищу освіту»  

Відповідальні: заст. директора з НР Камчатна Н.В.,  

                        завідувач відділення Левшіна Г.Д. 

Термін: до 31.08.2017 року. 

5.2.  Викладачам, які бажають отримати  навантаження  більше 720 год  

написати заяву на ім’я директора і погодити її з профспілковим  

комітетом коледжу.  

Відповідальні: голови ЦК. 

Термін: до 01.09.2017 року. 

5.3.  Головам  циклових  комісій  довести   педагогічне  навантаження   

до членів своєї комісії. 

Відповідальні: голови ЦК. 

Термін: до 01.09.2017 року. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно 

 

 

Голова педагогічної ради, 

директор коледжу      М.С.Сапіжак 

 

 Секретар        Є.В.Радіонова 


