
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

29.04. 2020 № 5 
 

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач 
Шумська Л. П., директор коледжу). 
       УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 

2 Про завершення навчального року в дистанційній формі  
 (доповідач Шумська Л. П., директор коледжу). 
        2.1. Про організацію практичної підготовки (доповідач  Бадула І.І, 
перший заступник,- заступник директора з навчальної роботи).  
        2.2.. Про проведення ЗНО у 2019-2020 н.р. (доповідач  Бадула І.І, 
перший заступник -  заступник директора з навчальної роботи). 
        2.3.. Про організацію та проведення підсумкової атестації (доповідач 
Бадула І.І.,перший заступник –заступник директора з навчальної 
роботи).  
        2.4. Про роботу кураторів академічних груп (доповідач  Височин О.А 
заступник директора коледжу з виховної роботи). 
УХВАЛИЛИ:          
 1.Завершити 2019-2020 навчальний рік згідно з затвердженим графіком 
освітнього процесу коледжу, окрім груп, які мають складати ДПА у формі 
ЗНО.  
      1.1.Для організації та забезпечення якісного проведення практик у 
дистанційному форматі:  
скласти графіки проведення практичного навчання  
                  Відповідальний: перший заступник - заступник директора з 
навчальної роботи  
          Термін: до 11.05.2020 
забезпечити наповнення дистанційних курсів практик відповідною 
навчальною  та методичною інформацією 
                Відповідальні: викладачі - керівники практик, голови циклових 
комісій 
              Термін: за 5 днів до початку практики 
      1.2.Інформацію щодо проведення ЗНО у 2019-2020 н.р. взяти до відома. 
     1.3.За умови продовження карантину організувати проведення 
підсумкової атестації дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 
надійної ідентифікації студентів та дотриманням принципів академічної 
доброчесності. 
          Відповідальні: викладачі, голови циклових комісій, методист, 
заступник директора з науково-методичної роботи 
 Термін: до 15.06.2020 
     1.4.Кураторам груп забезпечити систематичний контроль за виконанням 
навчального плану в дистанційному режимі  



         Відповідальні: куратори, завідувачі відділень, заступник директора з 
виховної роботи 
       Термін: постійно 
 
3. .Про організацію освітнього процесу під час карантину та навчального 
контенту системи інтерактивно-дистанційного навчання коледжу 
(доповідач Воронцова І.В. заступник директора з науково-методичної 
роботи коледжу). 
УХВАЛИЛИ:  
        Продовжити вдосконалення дистанційних курсів системи інтерактивно-
дистанційного навчання коледжу.  
         Відповідальні: викладачі,  голови циклових комісій, методист, 
заступник директора з науково-методичної роботи 
 Термін: постійно 
 
4. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 
 
4.УХВАЛИЛИ: 

Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів:   

Мироненко В.М. в обсязі 36 год., Шкіль С.О. в обсязі 21 год., Кітури О.В. в 
обсязі 17 год.,  Фірсуніної Л.В. в обсязі 40 год., Малофеєвої О.М. в обсязі 14  
год., Мінченко В.В. в обсязі 60  год.,  Кочерженко О.М. в обсязі 12 год., 
Березкіної  О.О. в обсязі 14 год., Коваленко С.В. в обсязі 142  год., Крицького 
В.В. в обсязі 60 год., Височин О.А. в обсязі 27 год., Гуменюк Г.Ф. в обсязі 6 
год., Воронцової  І.В. в обсязі 4  год., Рєзнікової Т.Г. в обсязі 2 год.,  
Гребенюк Л.М в обсязі 2  год., Голінько Н.А. в  обсязі 31  год., Руденко С.І. в 
обсязі 62  год., Храмової Л.М. в обсязі 82 год., Почтакової І.В. в обсязі 32  
год.,  Щербань Л.В. в обсязі 4  год., Зотьєвої  Г.О. в обсязі 60 год.,  Пшичкіної 
Н.Г. в обсязі 30  год., Агейчевої О.О. в обсязі 40 год., Деркунської Ж,В. в 
обсязі 60 год.,Клименка Р.А. в обсязі 6 год.,Самсоненко Н.В. в обсязі 20 год. 

 

Голова педради:                                                                            Л. П. Шумська 

 
 
Секретар:       Н. А. Голінько 
 

 


