
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

02.07.2020 № 6 
Порядок денний: 
1.  Про виконання рішень попередньої педагогічної ради  (доповідач 
Шумська Л. П., директор коледжу). 
    1.УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома. 
 
2.     Про підсумки державної атестації випускників коледжу 

 (доповідачі голови циклових комісій).  
3. Про  підсумки весняно-літньої заліково-екзаменаційної сесії      

(доповідачі завідувачі відділень). 
4. Про підсумки діяльності педагогічного колективу у 2019 – 2020 
навчальному році. 
(доповідачі: перший заступник - заступник директора з навчальної 
роботи;заступник директора з науково-методичної роботи;заступник 
директора з виховної роботи). 

 
УХВАЛИЛ И: 

1. З метою забезпечення якості освітнього процесу продовжити розробку 
змістовного дидактичного та методичного  контенту дистанційних 
курсів системи інтерактивно-дистанційного навчання коледжу шляхом 
використання інтерактивних технологій. 
Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-методичної  роботи, 
методист, голови ЦК. 
Термін виконання – до 01.09.2020 

2. Запровадити внутрішню сертифікацію авторських навчальних курсів 
системи інтерактивно-дистанційного навчання коледжу. 
Відповідальні: перший заступник, заступник директора з навчальної 
роботи, заступник директора науково-методичної роботи, методист. 
Термін виконання – протягом 2020-2021н.р. 

3. Вжити заходів щодо підвищення рівня цифрової грамотності 
викладачів (анкетування, розробка плану заходів, створення 
методичних рекомендацій). 

 Відповідальні: заступник директора з науково-методичної роботи, 
 завідувач лабораторії ІОТ, методист, голови циклових комісій. 
 Термін виконання –постійно. 

4. Доповнити п. 2.2 Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освітньої діяльності у ПКНГ   інформацією щодо механізмів 
моніторингу та контролю якості дистанційного навчання. 
Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-методичної  роботи, 
методист 



Термін виконання – до 01.09.2020 
5. Привести у відповідність із Законом України «Про фахову передвищу 
освіту» установчі документи  ПКНГ та винести на затвердження 
педагогічної ради. 
Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-методичної  роботи, 
методист 
Термін виконання – до 01.11.2020 

6. З метою підвищення рівня публікаційної активності забезпечити 
ознайомлення педагогічних працівників коледжу з основними 
правилами підготовки публікацій у фахових виданнях та виданнях, що 
індексуються в наукометричних базах  Scopus й WеЬ of sсiепсе. 
Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-методичної  роботи, 
методист 
Термін виконання – до 01.11.2020 

7. Посилити контроль з боку голів циклових комісій за виконанням 
викладачами  індивідуальних планів та планів роботи студентських 
гуртків. 
Відповідальні: методист, голови циклових комісій. 
Термін виконання –постійно. 

8. Проводити щоквартальний аналіз ефективності використання системи 
інтерактивно-дистанційного навчання коледжу та доводити цю 
інформацію на педрадах. 
Відповідальні: перший заступник, заступник директора з навчальної 
роботи, заступник директора науково-методичної роботи, методист. 
Термін виконання – протягом 2020-2021н.р. 

9. Оновити інформацію на англомовному сайті коледжу. Здійснювати 
координацію і контроль за якістю поданої інформації.  
Відповідальні: фахівець по роботі з іноземними студентами,викладачі 
англійської мови  завідувач лабораторії ІОТ, методист. 
Термін виконання – протягом 2020-2021н.р. 

10.   Здійснювати контроль за щорічним підвищенням кваліфікації 
педагогічних працівників відповідно до нормативних вимог 

 

 
5.1 Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників.  

5.1.УХВАЛИЛИ: 

Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів:   

Дзюби Т.М. в обсязі 30 год. Марченка В.Д. в обсязі 24 год., Гребенюк Л.М.  в 
обсязі 30 год., Щербань Л.В. в обсязі 2 год., Думенко Г.А.  в обсязі 30 год., 
Філіппович В.Ю., в обсязі 8 год. Рєзнікової Т.Г. в обсязі 6,5 год., Кузьменко 



О.В. в обсязі 4,5 год., Коваленко С,В. в обсязі 30 год., Павлович Л.В. в обсязі 
60 год., Руденко З.М.,  в обсязі 60 год., Ревуцької Н.М.  в обсязі 62 год., 
Марченко О.В. в обсязі 30 год., Тацій О.О. в обсязі 30 год., Сакової Т.Ф. в 
обсязі 36 год, Воронцової І.В. в обсязі 5 год., Новікової Л.О. в обсязі 30 год., 
Кочерженко О.М. в обсязі 2 год., Андрушкевич В.О  в обсязі 15 год., 
Фірсуніної Л.В. в обсязі 390 год.,Дяченко Ю.Г.  в обсязі 390 год.,  Кітури  
О.В. в обсязі 7 год.,  Шкіль С.О  в обсязі 5 год., Волинець В.М. в обсязі 53 
год., Жабського С.М.  в обсязі 18 год. 

5.2.  СЛУХАЛИ: 

   Тацій О.О., голова циклової комісії геологічних дисциплін про 
затвердження змін до Освітньо-професійної програми «Розвідування 
нафтових і газових родовищ». 

 5.2.УХВАЛИЛ И: 
    Затвердити зміни до Освітньо-професійної програми «Розвідування 
нафтових і газових родовищ». 

Голова педради                                                                           Л. П. Шумська 

Секретар  .                                                                                 Н.А.Голінько 

 
 


