
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

від 18.01.2019 

 

З першого питання «Про стан організації навчального процесу у І 

семестрі 2018-2019 н.р. та завдання колективу щодо підвищення  якості  

освіти майбутніх фахівців. Якість та успішність студентів за 

результатами зимової сесії» 

1.1. Підсумки освітньої діяльності ВП «Брянківський коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» у 1 семестрі 2018-2019н.р.визнати задовільними. 

1.2. Проводити постійний моніторинг якості освітнього процесу 

студентів. 

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

Термін виконання: протягом навч. року. 

1.3. Скласти  заходи щодо підвищення  якості  освітнього процесу на 

засіданнях циклових комісій. 

Відповідальні: голови ц/к, викладачі. 

Термін виконання: лютий 2019. 

1.4. Забезпечити  проходження  зовнішнього  незалежного оцінювання 

результатів навчання для студентів другого курсу коледжу з української 

мови і літератури та математики. 

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

Термін виконання: до 01.06.2019. 

 

З другого питання «Про затвердження ліміту стипендіатів, яким 

буде призначатися академічна стипендія в 2 семестрі 2018-2019 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 2018-2019н.р. в межах 40% фактичної кількості 

студенів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням 

на денному відділенні коледжу. 

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

    Термін виконання: до 01.02.2019. 

 

З третього питання «Аналіз введення в дію нового Положення про 

робочу навчальну програму дисципліни. Виконання плану роботи 

навчально-методичного кабінету коледжу» 

3.1. Стан навчально-методичної роботи коледжу визнати задовільним, а 

заплановані заходи навчально-методичного кабінету виконаними. 

3.2.Забезпечити вчасне оновлення робочих програм з навчальних 

дисциплін у  2 семестрі 2018-2019 н.р. згідно з вимогами нового Положення 

про робочу програму дисципліни. 

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

Термін виконання: до 01.07.2019. 

 



З четвертого питання «Звіт про хід виконання плану роботи 

коледжу за І семестр 2018-2019 н.р. Підсумки фінансово-економічної 

діяльності коледжу за 2018 рік» 

4.1. Продовжити практику подальшого впровадження в навчальний 

процес електронних навчальних матеріалів, у тому числі для забезпечення 

дистанційної форми навчання. 

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

Термін виконання: до 01.09.2019 

4.2. Активізувати роботу з розроблення / доопрацювання тестових 

завдань до поточного, модульного, семестрового контролю за рівнем 

складності; передбачити навчальними програмами дисциплін застосування 

відповідних матеріалів, форм і методів викладання / оцінювання навчальних 

досягнень студентів з урахуванням їх загального рівня підготовки. 

Відповідальні: Віщенко О.В., Кореняк Н.В. 

Термін виконання: до 01.07.2019 

4.3. Результати  освітньої та фінансово-економічної діяльності ВП 

«Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» за 2018р. визнати 

задовільними. 

 

Педагогічна рада ухвалила проект рішення, голосували одностайно. 

 

 

 

Голова педагогічної ради, 

директор коледжу      М.С.Сапіжак 

 

 Секретар       Є.В.Радіонова 


