
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

від 07.12.2017 

 

З першого питання «Затвердження Правил прийому на навчання 

для здобуття ОКР «молодший спеціаліст» у ВП «Брянківський коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2018 році» 

1.1. Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття ОКР 

«молодший спеціаліст» у ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» у 2018 році. 

Відповідальний: Старанко Т.В 

Термін виконання: до 10.12.2017. 

1.2. Зобов’язати викладачів циклових комісій вивчити нові Правила 

прийом, їх особливості та  відмінності  для ведення чіткої роз’яснювальної 

профорієнтаційної роботи.  

Відповідальні: викладачі ц/к 

Термін виконання: до 15.12.2017. 

1.3. Розмістити текст нових правил Прийому на сайті коледжу та 

стендах приймальної комісії.   

Відповідальний: Старанко Т.В, Тур А.М. 

Термін виконання: до 10.12.2017. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

З другого питання «Аналіз профорієнтаційної роботи у коледжі та 

напрями діяльності Приймальної комісії щодо забезпечення набору у 

2018 р.» 

2. З метою організованого і продуктивного проведення 

профорієнтаційної роботи у 2018 році  педагогічна рада вирішила: 

2.1. Створити робочу профорієнтаційну комісію для координації 

роботи циклових комісій та груп, розподілу шкіл та училищ району і області, 

організації дня відкритих дверей тощо, у складі: 

Камчатна Н.В.   – голова комісії, заступник директора з НР 

Старанко Т.В.    – заступник голови комісії, відповідальний секретар  

                               Приймальної комісії коледжу. 

Дунець Н.В.       - секретар комісії, завідувач НВМ. 

Віщенко О.В.     – член комісії, голова циклової комісії спеціальності  

                               022Дизайн. 

Радіонова Є.В.  – член комісії, голова циклової комісії спеціальності 

            051 Економіка та 071 Облік і лоподаткування 

2.2. Профорієнтаційній комісії розробити план-заходи проведення 

профорієнтаційної роботи на 2018р.                                   

Відповідальні: Старанко Т.В., Дунець Н.В. 

Термін виконання: до 15.12.2017. 

2.3. Про хід профорієнтаційної роботи заслухати на педраді у березні 

2018р. 

Відповідальні: Камчатна Н.В. 

Термін виконання: до 20.03.2018. 



Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

З третього питання «Стан адаптації студентів нового набору  до  

умов освітньої діяльності в коледжі, заходи щодо збереження 

контингенту» 
3.1. Викладачам циклових комісій мобілізувати організаційні та 

педагогічні зусилля на успішне завершення І-го семестру та збереження 

контингенту студентів. 

3.2. Відповідальними за успішність та збереження контингенту групи 

вважати керівника групи та викладачів дисциплін. 

3.3. Розробити Програму адаптації студентів нового набору для керівників 

груп І-го курсу.  

Відповідальні: Левшіна Г.Д., голови ц/к 

Термін виконання: до 20.02.2018. 
3.4. Провести аналіз проведення виховних заходів зі студентами, їх 

залучення до спортивних секцій, гуртків, художньої самодіяльності тощо.  

Відповідальний: Левшіна Г.Д. 

Термін виконання: до 20.02.2018 . 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

З четвертого питання «Стан патріотичного виховання  в коледжі, 

підсумки і перспективи» 

4.1. Схвалити та затвердити річний звіт  з патріотичного виховання в 

коледжі (додається).  

4.2 Подати затверджений звіт за 2017 рік до Ради з СГР ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

Відповідальний: Шубіна Г.О. 

Термін виконання: до 01.01.2018. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

 

 

Голова педагогічної ради, 

директор коледжу      М.С.Сапіжак 

 

      Секретар       Є.В.Радіонова 

 
 


