
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

від 15.01.2018 

 

З першого питання «Аналіз підсумків освітньої діяльності коледжу 

за 1 семестр, головні завдання на 2 семестр 2017/2018 н.р.» 

1.1. Підсумки  освітньої діяльності ВП «Брянківський коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» у 1 семестрі 2017/2018 н.р. визнати задовільними. 

1.2. Розробити Положення про рейтингову оцінку діяльності 

педагогічних працівників коледжу 

Відповідальні: Камчатна Н.В., Радіонова Є.В. 

Термін виконання: до 01.03.2018. 

1.3. Проводити моніторинг якості освітнього процесу студентів. 

Відповідальні: Камчатна Н.В., Левшіна Г.Д. 

Термін виконання: протягом навч. року. 

1.4. Посилити  персональну  відповідальність  викладачів  за  якість 

викладання,  об’єктивність  оцінювання  знань  студентів,  забезпечення 

необхідного рівня показників успішності студентів коледжу. 

1.5. Обговорити  результати  якості  освітнього  процесу на засіданнях 

циклових комісій. 

Відповідальні: голови ц/к, викладачі. 

Термін виконання: лютий 2018. 

1.6. Провести у період літньої сесії 2017/2018 н.р. державну підсумкову 

атестацію  загальноосвітньої  підготовки  для  студентів  другого  курсу з 

навчальних дисциплін, визначених навчальним планом. 

1.7. Внести зміни до графіка освітнього процесу на 2017/2018 н. р. 

Відповідальні: Левшіна Г.Д. 

Термін виконання: до 31.01. 2018. 

1.8. Забезпечити  проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання 

результатів навчання для студентів другого курсу коледжу з української 

мови і літератури. 

Відповідальні: Камчатна Н.В., Радіонова Є.В. 

Термін виконання: до 01.06.2018. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

З другого питання «Про затвердження ліміту стипендіатів, яким 

буде призначатися академічна стипендія в 2 семестрі 2017/2018 н. р.» 

2.1. Затвердити ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна 

стипендія, в тому числі у підвищеному розмірі, за результатами семестрового 

контролю за І півріччя 2017/2018 н. р. в межах 43% фактичної кількості 

студенів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням 

на денному відділенні коледжу. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 



З третього питання «Стан організаційно-методичного забезпечення 

процесу навчання в коледжі. Виконання плану роботи навчально-

методичного кабінету коледжу» 

3.1. Стан організаційно-методичного забезпечення коледжу визнати 

задовільним, а заплановані заходи навчально-методичного кабінету 

виконаними. 

3.2. Розглянути процедуру затвердження навчально-методичного 

комплексу з навчальних дисциплін на наступні п'ять років на засіданні 

навчально-методичної ради коледжу. 

Відповідальні: Камчатна Н.В., Кореняк Н.В. 

Термін виконання: до 01.09.2018. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

З четвертого питання «Підведення підсумків науково-дослідної 

роботи викладачів і студентів коледжу за  2017 рік і напрямки роботи на 

2018 рік» 

4.1. Схвалити та затвердити річний звіт з науково-дослідної роботи ВП 

«БК ЛНУ імені Тараса Шевченка» за 2017 рік (додається). 

4.2. Схвалити та затвердити план заходів до Днів науки-2018 

(додається).  

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

З п’ятого питання «Про підсумки фінансово-економічної діяльності 

коледжу за 2017 рік» 

5.1. Результати  фінансово-економічної діяльності  ВП «Брянківський 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» за 2017 р. визнати задовільними. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

З шостого питання «Про переведення і поновлення студентів 

коледжу» 

6.1. Згідно з вимогами пп. 4.1-4.6 Положення про порядок переведення, 

відрахування, переривання навчання та поновлення студентів ВП 

«Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка» перевести на звільнене бюджетне місце Єфремову Марину 

Сергіївну, студентку гр.201МПз заочної форми навчання спеціальності 022 

Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика), на денну форму 

навчання на спеціальність 022 Дизайн (перукарське мистецтво та 

декоративна косметика) до гр.31МП з 15.01.2018 без призначення 

академічної стипендії; 

6.2. Поновити Каніщеву Катерину Андріївну з 15.01.2018р. до складу 

студентів коледжу у зв’язку з виходом з академічної відпустки за власним 

бажанням на перший курс денної форми навчання на бюджетне місце в групу 

21-МП спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна 

косметика) без призначення академічної стипендії. 



6.3. Поновити Дістарікову Вікторію Сергіївну з 15.01.2018 у складі 

студентів коледжу на третій курс денної форми навчання на бюджетне місце 

в групу 31-МП спеціальності 5.02020702 «Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика» без призначення академічної стипендії. 

Відповідальний: Семенюк О.Ю. 

Термін виконання: до 15.01.2018. 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

 

 

Голова педагогічної ради, 

директор коледжу      М.С.Сапіжак 

 

      Секретар       Є.В.Радіонова 

 
 


