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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати освітнього процесу на відділеннях початкової освіти, 

дошкільної освіти,  фізичного виховання,  образотворчого  мистецтва   за  

І семестр 2020-2021 н.р. 

2. Ознайомлення з Професійним Стандартом за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)» (Наказ Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України «Про затвердження професійного стандарту за 

професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з 

дипломом молодшого спеціаліста)» № 2736 від 23.12.2020 р. 

3. Різне. 

І.  СЛУХАЛИ: 

Кругляка О.Я., завідувача відділення «Початкова освіта».  

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 

Сколець  О.К., завідувача відділення «Дошкільна освіта».  

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 
Лимаря В.В., завідувача відділення «Фізичне виховання».  

- Текст доповіді додається до протоколу. 

   
Мількович Г.І., завідувача відділення «Образотворче мистецтво». 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Білинська І.Я.,заступник директора з виховної роботи. 
Розпочався ІІ семестр. Перед нами дуже багато завдань. З понеділка 

починаємо проводити виховні години очно. Подякувала викладачам 
комп’ютерних дисциплін Фляку Р.Р., Сарахману Р.І. за підготовлений ними 

цікавий творчий  Проєкт, присвячений 150-ти річчю від Дня народження Івана 

Филипчака, який можна переглянути на сайті коледжу. Бережімо коледж. 
Наснаги нам всім. Звернулась до викладачів з проханням проводити 

профорієнтаційну роботу.  

Директор коледжу В.П.Вантух у статті «Іван Филипчак – відомий 

педагог, письменник» (газета «Голос Самбірщини» від 29.01.2021 р.) розповів 
про відзначення 150-річчя від дня народження Івана Филипчака студентами та 

викладачами коледжу. 

Собковська О.М., заступник директора з навчальної роботи. 
Кожен викладач повинен ретельно виконувати свої обов’язки, дбати про 

знання студентів, адже серед них є такі, які мають заборгованість майже 

кожного семестру. На них треба звернути увагу.  

Після І-го модуля жоден викладач чи керівник групи не повідомив про 
можливу академзаборгованість студентів або претендентів на виключення. 

Заздалегідь повідомляти батьків і відповідні служби про можливі відрахування. 

Заяви на ліквідацію академзаборгованості студенти повинні написати в 

останній день семестру разом з викладачем і керівником групи. 
Якщо був іспит, то треба оформити дві відомості та окремий наказ про 

допуск до екзамену. Завідувачам відділень (окрім Сколець О.К.), перевірити 

відомості перездачі. 
ФМБ – це окрема група, навіть якщо налічує 3-4 особи. І тому рейтинг 

вираховуємо окремо.  

Почався новий навчальний семестр. Викладачам перевірити розклад 

навчальних занять та дзвінків, графік проведення консультацій до ЗНО до кінця 
тижня, щоб можна було виправити помилки.  

Під час навчання одну годину проводимо очно, а 20 хвилин 

відпрацьовуємо дистанційно. 
Є зміни в розкладі групи ФВ-21: у четвер – І,ІІ пари, у п’ятницю – І,ІІ 

пари. Залишається чотири години, але залежить від погодних умов. По 4 години 

– заняття на лижах.  

Завідувачі відділень повинні добре знати, що відбувається на їхньому 
відділенні. 

Викладачам відпрацювати пари за 08.03.2021, 03.05.2021, 04.05.2021, 

10.05.2021, вичитати матеріал якомога швидше. 
28.01.2021 р. о 12.00 год. відбудеться засідання методичної ради (кабінет 

№ 25). Підготуватися до виступу викладачам, які атестуються (до 5-ти хвилин).  

Ознайомила з порядком денним наступної педради (березень, 2021). 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Активно впроваджувати в освітній процес інноваційні педагогічні 

технології навчання. 

2. Викладачам та головам циклових комісій оптимізувати зміст і форми 
лекційних та семінарсько-практичних занять для очної та дистанційної 



форм навчання студентів. Забезпечити студентів електронними носіями 

лекційних і практичних занять з усіх дисциплін спеціальностей.  

3. Голові методичної ради, завідувачам  навчально-методичним кабінетом 

та відділень, викладачам коледжу продовжувати підготовку щодо 
видання власних навчально-методичних підручників, посібників, 

практикумів з навчальних дисциплін.  

4. Усім викладачам добросовісно ставитись до виконання своїх 
функціональних обов’язків.  

5. Активізувати участь викладачів і студентів у науково-дослідній роботі, 

результати якої представляти на Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях та семінарах.  
6. Поповнювати фонд бібліотеки сучасною навчально-методичною 

літературою з різних циклів підготовки фахівця. 

7. Заступнику директора з навчальної роботи, завідувачам відділень та 

керівникам навчальних груп систематично контролювати стан 
відвідування студентами навчальних занять. 

8. Практичному психологу, керівникам навчальних груп інформувати 

комісію у справах дітей та молоді районних або міських державних 
адміністрацій про студентів, які мають пропуски занять без поважних 

причин, академічну заборгованість і можуть підлягати виключенню зі 

складу студентів. 

9. Здійснювати профорієнтаційну роботу усіх спеціальностей у засобах 
масової інформації та закладах середньої освіти. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

ознайомила членів педради з Професійним Стандартом за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)» (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України «Про затвердження професійного стандарту за 

професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель  закладу загальної середньої освіти»,  «Вчитель з початкової освіти  

(з дипломом молодшого спеціаліста)». (Наказ № 2736 від 23.12.2020 р.). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Опрацювати  Професійниий Стандарт за професіями ««Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)» (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України «Про затвердження професійного стандарту за 



професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти    

(з дипломом молодшого спеціаліста)» на  засіданні циклових комісій ( Наказ  

№ 2736 від 23.12.2020 р.). 

2. Відкорегувати освітньо-професійну програму спеціальності 013 

Початкова освіта відповідно до  Положення про акредитацію освітніх програм 

за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової  передвищої  освіти.  

3. Вказані професійні компетентності, знання, уміння та навички врахувати 

при складанні робочих навчальних програм навчальної дисципліни.  

 

ІІІ. Різне. 

Собковська О.М. заступник директора з навчальної роботи,  ознайомила 

з Проєктом Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти та листом 

Українського центру оцінювання якості освіти Львівського регіонального 

центру оцінювання якості освіти «Про визначення представників у закладах 

освіти, відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів». 

Відповідальним за проведення ЗНО призначено викладача комп’ютерних 

дисциплін Фляка Р.Р., відповідальною за формування реєстраційних документів 

– викладача комп’ютерних дисциплін Філіпову Т.П. (Наказ  № 10 від  

25.01.2021 р). 

 

 

 

   Голова педради                                                           Вантух В.П. 

                                                                                                                                                                                                                                      

   Секретар                                                                       Боровкова С.К. 

 


