
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

22.11. 2019 № 2 
 

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач 
Шумська Л. П., директор коледжу). 

 
 УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

 
2 Про розвиток міжнародної співпраці коледжу як ефективний 
інструмент підвищення якості освіти(доповідач Руденко С.І., фахівець 
по роботі з іноземними студентами). 

УХВАЛИЛИ: 
1.Вивчати та адаптувати досвід Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» і провідних зарубіжних закладів освіти 
та впроваджувати їх у практику міжнародної діяльності коледжу за всіма 
напрямами. 
Відповідальні: фахівець по роботі з іноземними студентами, відповідальний 
секретар приймальної комісії, голови циклових комісій. 
Термін – постійно 
2. Здійснювати заходи спрямовані на розширення контингенту іноземних 
студентів. 
Відповідальні: фахівець по роботі з іноземними студентами, відповідальний 
секретар приймальної комісії, завідувачі відділень. 
Термін – постійно 
3. Удосконалювати контент дистанційних курсів відповідно до інновацій у 
науковій, освітній та виробничій сферах у тому числі на основі сучасних 
інформаційно-ресурсних дидактичних засобів. 
Відповідальні: методист, голови циклових комісій. 
Термін – постійно 
4. Сприяти академічній мобільності студентів та викладачів, зокрема, участі у 
міжнародних проєктах. 
Відповідальні: фахівець по роботі з іноземними студентами,  
Термін – постійно 
5. Виховувати в майбутніх фахівців сприйняття різноманітності культурної 
спадщини людства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги 
до традицій, історії інших народів, прищеплення студентам навичок 
спілкування відповідно до норм міжнародного етикету як в офіційних, так і в 
побутових ситуаціях. 
Відповідальні: голови циклових комісій, викладачі іноземних мов 
Термін – постійно 



6. Розробити концепцію розвитку міжнародної діяльності коледжу 
Відповідальні: фахівець по роботі з іноземними студентами 
Термін – до 01.01.2020 р. 

 
3. Про шляхи модернізації матеріально-технічної бази коледжу у 
контексті надання якісних освітніх послуг(доповідач Бадула І.І.,перший 
заступник–заступникдиректора з навчальної роботи; Олійник В.В., 
заступник директора з адміністративно-господарської роботи). 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Розробити програму модернізації матеріально-технічної бази коледжу на 
період до 2020 року 
            Відповідальні: перший заступник - заступник директора з навчальної 
роботи; заступник директора з адміністративно-господарської роботи, голови 
циклових комісій. 

   Термін – 01.02.2020. 
2. Розробити  плани розвиткуматеріально-технічної бази навчальних 
кабінетів і лабораторій на 2020 – 2022 роки. 
Відповідальні:завідувачі кабінетів, голови циклових комісій. 
           Термін – до 30.12.2019. 
3. Привести санітарний стан гуртожитку у відповідність до санітарно – 
гігієнічних вимог. 

            Відповідальний:заступник директора з адміністративно-господарської 
роботи 

           Термін – до 10.01.2020. 
  

4. Про упровадження в освітній процес нової редакції Українського 
правопису (доповідач Кочерженко О.М.,методист коледжу). 
УХВАЛИЛИ: 
  1. Розробити навчальні матеріали щодо нової редакції Українського 
правопису. 
 Відповідальні: методист, голова циклової комісії гуманітарних 
дисциплін, викладачі української мови. 
 Термін – до 01.01.2020 р. 
2. Учасникам освітнього процесу застосовувати норми нової редакції 
Українського правопису в освітньому процесі та діловодстві. 
 Відповідальні: Методист, голови циклових комісій. 
 Термін – постійно 
3. На заняттях з української мови під час оцінювання знань здобувачів 
освіти не вважати за помилку використання норм попередньої та чинної 
редакцій Українського правопису. 



 Відповідальні: Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін; 
викладачі  
 Термін – до травня 2020 р. 
4. Роз’яснити здобувачам освіти, які у 2020 р. проходять державну 
підсумкову атестацію з української мови, питання щодо використання у 
завданнях зовнішнього незалежного оцінювання норм Українського 
правопису. 
 Відповідальні: Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін, 
викладачі української мови. 
 Термін - до 01.05.2020 р. 
5. Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників з 
питань діловодства та правопису 
 Відповідальні: методист, голова  циклової комісії гуманітарних 
дисциплін, викладачі української мови та діловодства 
 Термін - до 01.02.2020 р. 
 
5.1.Поточні питання 
 
5.1УХВАЛИЛИ: 
     Затвердити положення про підготовчі курси у коледжі 

    5.2.Поточні питання 
 
5.2. УХВАЛИЛИ: 

Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів:   

Воронцової І.В. в обсязі 4 год., Шкіль С.О. в обсязі 10 год., Крицького  В.В. в 
обсязі 28 год., Жабського С.М. в обсязі 20 год., Лопана Р.М. в обсязі 238 год., 
Дяченко Ю.Г. в обсязі 32 год., Почтакової І.В. в обсязі 8 год., Кузьменко О.В. 
в обсязі 22 год., Голінько Н.А. в обсязі 22 год., Рєзнікової Т.Г. в обсязі 24 
год., Гребенюк Л.М. в обсязі 16 год., Мироненко В.М. в обсязі 24 год., 
Храмової Л.М. в обсязі 10 год., Щербань Л.В. в обсязі 10 год., Кузьменка 
С.М.  в обсязі 6 год., Ревуцької Н.М. в обсязі 24 год., Бяльського Ю.Я. в 
обсязі 28 год., Філіппович В.Ю. в обсязі 10 год., Дзюби Т.М. в обсязі 20 год., 
Волинець В.М. в обсязі 7 год., Новікової Л.О. в обсязі 7 год., Агейчевої  О.О. 
в обсязі 6 год., Березкіної  О.О. в обсязі 6 год., Височин О.А.  в обсязі 12 год., 
Нос С.М. в обсязі 6 год., Кочерженко О.М. в обсязі 4 год. 

 

Голова педради:                                                                            Л. П. Шумська 

 
 



Секретар:       Н. А. Голінько 
 


