
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

25.11. 2020 № 2 
Порядок денний: 
 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач 

Шумська Л. П., директор коледжу). 

УХВАЛИЛИ 

Інформація взяти до відома. 

 

2. Про  інформаційно-цифрову компетентність викладача як складову 

сучасного освітнього процесу (доповідач  методист  Кочерженко О.М.). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Забезпечити розвиток професійних компетентностей педагогічних 
працівників та передбачити підвищення кваліфікації з удосконалення 
інформаційно-цифрової грамотності. 
Відповідальні: викладачі, голови циклових комісій 
Термін: постійно 

2.2 Для реалізації якісного освітнього процесу за дистанційними 
технологіями запровадити щорічний самоаналіз педагогічними працівниками 
навчального контенту дистанційних курсів дисциплін за відповідними 
критеріями: 

- на засідання циклових комісій розглянути проєкт звіту самоаналізу 

дистанційного курсу та внести пропозиції  

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін: до 09.12.2020 

- на засіданні методичної затвердити форму звіту самоаналізу 

дистанційного курсу 

Відповідальні: заступник директора з науково-методичної роботи, 

методист 

Термін: до 18.12.2020 

- викладачам провести самоаналіз розроблених дистанційних курсів за 

встановленю формою 

Відповідальні: викладачі, голови циклових комісій 

Термін: до 11.01.2021 

2.3  Продовжити роботу зі створення інтерактивного контенту дистанційних 

курсів  та формування електронних журналів оцінок та забезпечення  

контролю і моніторингу якості знань студентів. 

Відповідальні: голови циклових комісій, завідувачі відділень, методист 

Термін: постійно 
 

3. Про аналіз стану підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
коледжу. Затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 



2021 рік (доповідач  заступник директора з науково-методичної роботи  
Воронцова І.В.). 

УХВАЛИЛИ: 
3.1 Інформацію про стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

коледжу у 2020 взяти до відома. 
3.2 Для забезпечення  професійного розвитку педагогічних працівників 

відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості 
освітнього процесу: 

- проаналізувати на засіданнях циклових комісій результати 
підвищення  кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році за 
формами та напрямками 
Відповідальні: голови циклових комісій, методист, заступник 
директора з науково-методичної роботи 
Термін: до 11.01.2021 

- педагогічним працівникам вжити заходів щодо проектування власної 

траєкторії професійного розвитку відповідно до норм чинного 

законодавства 

Відповідальні: викладачі, голови циклових комісій  

Термін: постійно 

- головам циклових комісій здійснювати контроль за станом 

професійного розвитку й підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Термін: постійно 

 3.3 Розробити положення про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників коледжу на підставі Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 

Відповідальні: методист, заступник директора з науково-методичної роботи 

Термін: до 11.01.2021 

 3.4 Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації на 2021 рік. 

 

4. Поточні питання. 

Про визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів в обсязі: 
Бадули І.І. в обсязі 16 год., Бадули М.Л. в обсязі 2 год., Вербової Ю.В. в 
обсязі 24 год.,  Височин О.А. в обсязі 8 год., Воронцової І.В. в обсязі 10 год., 
Голінько Н.А. в обсязі 10 год., Гребенюк Л.М. в обсязі 6 год., Гуменюк Г.Ф. 
в обсязі 2 год., Жабського С.М. в обсязі 8 год., Зотової О.М. в обсязі 30 год., 
Кітури О.В. в обсязі 10 год., Клименка Р.А. в обсязі 9 год., Коваленко С.В. в 
обсязі 60 год., Кочерженко О.М. в обсязі 15 год., Кузьменко О.В. в обсязі 6 
год., Малофеєвої О.М. в обсязі 6 год., Мироненко В.М. в обсязі 30 год., 
Почтакова І.В. в обсязі 60 год., Пшичкіної Н.Г. в обсязі 37 год., 
Рєзнікової Т.Г. в обсязі 6 год., Руденко С.І. в обсязі 30 год., Сакової Т.Ф. в 



обсязі 2 год., Самсоненко Н.В. в обсязі 8 год., Шубіна П.Ф. в обсязі 32 год., 
Філіппович В.Ю. в обсязі 2 год., Фірсуніної Л.В. в обсязі 8 год., 
Храмової Л.М. в обсязі 2 год., Шкіль С.О. в обсязі 42 год., Щербань Л.В. в 
обсязі 16 год. 

 

Голова педагогічної ради                                                           Л. П. Шумська 

 

 

Секретар         О. В. Кітура  


