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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Вибори секретаря педагогічної ради.  

2. Аналіз освітнього процесу за 2020-2021 н.р. та завдання педагогічного 

колективу на 2021-2022 н.р. щодо формування освітніх і професійних 

компетентностей студентів. 

3. Про організацію навчально-виробничої роботи  у 2021-2022 н.р. 

4. Про результати прийому студентів у 2021 р. 

5. Затвердження:  

- плану роботи коледжу; 

- освітніх програм спеціальностей; 

- робочих навчальних планів спеціальностей; 

6. Про розподіл педагогічного навантаження викладачів на 2021-2022 н.р. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Вантуха В.П., директора коледжу, який  запропонував обрати 

секретарем педагогічної ради викладача зарубіжної літератури  Боровкову С.К. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Секретарем педагогічної ради на 2021-2022 н.р. обрати Боровкову Світлану 

Костянтинівну. 

 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Собковську  О. М.,  заступника директора  з навчальної роботи. 

- Текст звіту додається до протоколу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Білинська І.Я , заступник директора з виховної роботи. Привітала з 

новим навчальним роком. Побажала наснаги до праці, професійної 

досконалості, здоров′я, позитивних емоцій. 2021/2022 навчальний рік 

починається важливим національно-патріотичним першим уроком «Синьо-

жовтий прапор – національний символ Незалежної України». Переконана, що 

ви разом із студентами підготуєте і проведете цей урок на високому 

професійному рівні. Будемо фотографувати проведення заходу і розміщувати 

на сайті коледжу.  

Виховні години проводимо у понеділок і вівторок як і минулого року.  

Кураторам груп , які мають у ці дні пари, прошу до кінця тижня підійти до мене 

і написати заяву про зміну дня проведення виховної години. 

Кураторам груп І –го курсу сьогодні отримати журнали виховної роботи. 

Також отримають журнали викладачі для планування гурткової роботи.  

1 вересня без хаосу і шуму усі групи разом з керівниками заходять у 

визначені кабінети. У фойє коледжу медпрацівниця Стецев′ят Л.І. та викладач 

біології Бережницька Г.О. будуть вимірювати температуру. У зв′язку з 

карантином батьки у приміщення не заходять. 

Кураторам груп тримати на контролі проживання студентів на квартирах, 

контактувати з батьками, з медпрацівником коледжу. Особливо це стосується 

студентів І-го курсу. Усе ще існує загроза COVID. 

Дякую Олені Богдановій, куратору випускної групи ПО-44, за якісну 

стіннівку, присвячену закінченню 2020/2021 навчального року, та молодій 

кураторці групи ПО-13 Шостак Мар′яні за стіннівку до Дня Знань. 

Наш заклад один із креативних закладів Львівщини. Тримаймося і надалі 

на належному рівні. 

Кругляк О.Я., завідувач відділення початкової освіти. Введено новий 

Державний стандарт фахової передвищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта. Укладено нові освітньо-професійні програми та навчальні і робочі плани 

спеціальності 013 Початкова освіта. Працюємо над укладанням робочих 

програм навчальних дисциплін освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр»; навчально-методичних комплексів з усіх навчальних 

дисциплін. Кожна дисципліна повинна працювати на роботу студентів у НУШ. 

Наголосив на тому, щоб викладачі і студенти повинні працювати над 



підготовкою власних посібників-практикумів та обов′язково брали участь у 

наукових конференціях.  

Керівникам курсових робіт здати теми протягом двох тижнів. Головам 

циклових комісій перевірити тарифікацію. Постійно здійснювати 

профорієнтаційну роботу в соцмережах та засобах масової інформації. 

Усім удачі в новому навчальному році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Чітко дотримуватись нормативно-правових документів Кабінету 

Міністрів МОН та МОЗ щодо організації та здійснення освітньої діяльності в 

коледжі. 

2. Опрацювати на засіданнях адміністративної, методичних рад, циклових 

комісій Постанову МОЗ № 9 від 26.08.2021 р. «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв′язку з 

поширенням короновірусної хвороби (COVID-19). 

3. Розробити ОПП для спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна 

освіта відповідно до затверджених стандартів підготовки фахових молодших 

бакалаврів та професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти» та Вчитель закладу загальної 

середньої освіти. 

4. Опрацювати затверджені стандарти підготовки фахових молодших 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта та 

здійснити корекцію робочих навчальних програм вищевказаного пункту. 

5. Усім викладачам відповідально підготуватись до можливого 

дистанційного або змішаного навчання в коледжі. 

6. Завідувачам відділень розпочати підготовку до акредитації фахових 

молодших бакалаврів усіх спеціальностей, які завершуватимуть навчання у 

2022-2023 н.р. 

7. Керівникам груп, викладачам у період виконання нових карантинних 

вимог продовжувати формувати у студентів здоровий спосіб життя, високу 

громадянську позицію, втілювати систему позитивних взаємовідносин.  

8. Викладачам культурології, етики і естетики приділяти велику увагу 

формуванню особистісного ставлення до культури, внутрішньої потреби 

збагачувати свій культурний рівень. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Охріменко Л.Т., заступника директора  з виробничої роботи.  

- Текст звіту додається до протоколу. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію  про   організацію   навчально-виробничої  роботи    

           у 2021/2022 н.р. взяти до відома.  

 

ІV. СЛУХАЛИ:  

Славич Л.В., відповідального секретаря приймальної комісії. 

- Текст звіту додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію   відповідального   секретаря    приймальної     комісії  

Славич Л.В.  взяти до відома. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Собковську О.М., заступника директора з навчальної роботи, яка 

ознайомила  членів педради з планом роботи коледжу, з освітніми програмами  

спеціальностей, робочими навчальними планами спеціальностей.  

Головам циклових комісій узгодити навантаження. Внести пропозиції до 

плану роботи методичного об′єднання до 07.09.2021 р. 01.09.2021 р . працюємо 

за розкладом, пари по 1 годині. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити  план роботи  коледжу, освітні програми  спеціальностей,  

навчальні та робочі плани спеціальностей. 

 

VI . СЛУХАЛИ: 

Собковську О.М., заступника директора з навчальної роботи, яка 

ознайомила  членів педради з розподілом педагогічного навантаження на  

2021-2022 н.р., яке було зроблено відповідно до навчальних та робочих планів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

З розподілом педагогічного навантаження погодитись. 

 

VII. Різне. 

Вантух В.П. директор коледжу. У нашому коледжі плануємо відкрити 

гурток польської мови. Незабаром відбудеться зустріч з польським консулом.  

Профорієнтаційну роботу будемо проводити із залученням телебачення. 

Повідомив, що зроблено ремонти в кабінетах та на коридорах. 

 

 

    Голова педради                                                                 Вантух В.П. 

    Секретар                                                                             Боровкова С.К. 


