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Присутні                                                                      103                                                                                                           

Відсутні                                                                        8                                                               

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати освітнього процесу на відділеннях початкової освіти, 

дошкільної освіти,  фізичного виховання,  образотворчого  мистецтва   за  

І семестр 2021-2022 н.р. 

2. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 р. 

3. Про підготовку до ліцензування спеціальності 122 Комп′ютерні науки 

галузі знань 12 Інформаційні технології. 

4. Про підготовку до ліцензування спеціальності 035 Філологія Германські 

мови та літератури (англо-український переклад). 

5. Підсумки проходження практики студентами коледжу за І семестр та про 

організацію і проходження практики у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 

6. Про затвердження Правил прийому до КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» у 2022 р. 

7. Інформація про виконання рішення педагогічної ради від 25.11.2021 р. 

(протокол № 2) «Про застосування GOOGLE сервісів в освітньому 

процесі коледжу». 

8. 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: 

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

Такої кількості відрахувань студентів у коледжі, як у цьому семестрі, у нас 

ще не було. Студентка групи ОМ-31 Кузьміч Аліна не допущена до екзаменів. 

Батьки на попередження керівника групи не реагують. 

 

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

Не всі керівники груп добре знають ситуацію у своїй групі, не тримають 

контакт з викладачами. Потрібно працювати в унісон: викладач - керівник 

групи, тоді будуть хороші результати: менше буде студентів з однією трійкою, 

відповідно якісний показник – вищим. Дякую викладачам, які працюють 

дистанційно.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Активно впроваджувати дистанційну і змішану форми навчання, 

інноваційні педагогічні технології навчання, сучасні підходи до 

організації освітньої та наукової роботи викладачів та студентів.  

2. Забезпечити широкий доступ студентів до електронних версій лекційних і 

семінарсько-практичних занять. Викладацькому колективу оптимізувати 

робочі програми навчальних дисциплін, опорні конспекти лекційних, 

семінарсько-практичних занять, методичні вказівки до занять, методичне 

забезпечення контролю знань і вмінь студентів. 

3. Продовжувати підготовку та видання власних навчально-методичних 

посібників, практикумів, зокрема, з дисциплін циклу професійної 

підготовки. 

4. Під час чергової атестації враховувати підготовку викладачем навчально-

методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін та участь у 

науково-методичній роботі відділення та коледжу. 

5. Керівникам навчальних груп в онлайн-режимі інформувати батьків про 

результати навчання і виховання студентів, пропуски навчальних занять 

без поважних причин. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Захарко О.В., завідувачка навчально-методичним кабінетом, яка 

ознайомила членів педради зі списком викладачів, які мають пройти курси 

підвищення кваліфікації на базі Дрогобицького державного університету імені 

Івана Франка.  

Сформовано замовлення для проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2021-2022 рік.  



Курси розпочинаються 24 січня о 14.30 год. По закінченні курсів 

педагогічні працівники отримують посвідчення на 120 годин (4 кредити): - 2 

кредити – теоретичний курс з педагогіки, інклюзії та цифрових технологій; 

- 1 кредит – стажування; 

- 1 кредит – портфоліо ( в електронному та паперовому варіантах). Форма 

проведення  - дистанційна.  

На якій платформі буде здійснено зв′язок, додатково повідомлять. Тому 

до кінця тижня подати в методкабінет свій номер вайбера, телефону. У 

викладацькій є список викладачів, які мають пройти курси підвищення 

кваліфікації ( 21 викладач). Пропоную затвердити список викладачів, які будуть 

проходити курси підвищення кваліфікації за державні кошти на базі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Дякуємо директору коледжу Володимиру ВАНТУХУ за організацію 

проходження курсів за державні кошти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити список викладачів коледжу, які будуть проходити курси 

підвищення кваліфікації на базі Дрогобицького державного університету імені 

Івана Франка (список додається). 

 

ІІІ.  СЛУХАЛИ: 

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

про про підготовку до ліцензування спеціальності 122 Комп′ютерні науки 

галузі знань 12 Інформаційні технології. Пропоную затвердити освітньо-

професійну програму спеціальності. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити освітньо-професійну програму спеціальності 122 Комп′ютерні 

науки галузі знань 12 Інформаційні технології. 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

Дзяма Р.Є., член групи забезпечення, повідомила про підготовку до 

ліцензування спеціальності 035 Філологія Германські мови та літератури 

(англо-український переклад). 

Наголосила, що освітньо-професійна програма спеціальності спрямована 

на оволодіння базовими знаннями та навичками філологічних досліджень 

викладання іноземних мов, враховує новітні вимоги щодо зв′язку вивчення 

теоретичних дисциплін та їх застосуванням у практичній діяльності через 

проходження практики; формує фахівців, здатних до виконання професійних 

завдань та обов′язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня 

професійної діяльності.  



Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою фахівець 

з гуманітарних наук отримує достатню підготовку для роботи у засобах масової 

інформації; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного 

спрямування, музеях, туристичних організаціях, мистецьких і культурних 

центрах тощо; у різних галузях економіки і суспільної діяльності, де  потрібні 

послуги для створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.  

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу  

(за  ДК 003:2010): гід-перекладач, перекладач.  

Пропоную затвердити освітньо-професійну програму Германські мови та 

літератури (англо-український переклад) спеціальності 035 «Філологія» у галузі 

знань 03 «Гуманітарні науки». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити освітньо-професійну програму програму Германські мови та 

літератури (англо-український переклад) спеціальності 035 «Філологія» у галузі 

знань 03 «Гуманітарні науки». 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Охріменко Л.Т., заступник директора з навчально-виробничої 

практики, ознайомила з підсумками проходження практики студентами 

коледжу за І семестр та про організацію і проходження практики у ІІ семестрі 

2021-2022 н.р.  

- Текст доповіді додається 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про організацію практики у ІІ семестрі прийняти до уваги. 

2. Керівникам усіх видів практики:  

2.1. Ознайомитись із наказом № 01 від 06.01.2022 р. «Про проходження 

педагогічної практики студентами КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний 

коледж імені Івана Филипчака»  у  ІІ семестрі 2021-2022 н.р.» та № 02 від 10.01. 

2022 р. «Про допуск та скерування студентів 4-го курсу відділень Початкова 

освіта та Дошкільна освіта на безперервну педагогічну практику». 

2.2.  Ознайомитись зі змістом, послідовністю практики, визначених 

наскрізною і робочими програмами, Положенням про проведенням практики 

здобувачів вищої/фахової передвищої освіти  КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» та Інструкцією щодо проведення 

практики здобувачів освіти у дистанційній формі.  

2.3.  Довести до відома студентів завдання практики, вимоги до ведення 

документації, методичні рекомендації.  

2.4.  Вчасно облікувати практику у журналах, контролювати ведення 

документації студентами.  



2.5.  Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни, правил 

охорони праці і внутрішнього розпорядку та дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог під час карантину. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Кріль О.Я., відповідальний секретар приймальної комісії. 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 

 УХВАЛИЛИ:  

Затвердити Правила прийому до КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний  коледж імені Івана Филипчака» у 2022 р. 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: 

Бац Н.М., викладач комп′ютерних дисциплін. 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію про виконання рішення педагогічної ради від 25.11.2021 р. 

(протокол № 2) «Про застосування GOOGLE сервісів в освітньому процесі 

коледжу» прийняти до відома. 

VIIІ. Різне. 

Собковська О.М. заступник директора з навчальної роботи. 

Усім викладачам перевірити свій розклад.  

Відпрацювати за окремим графіком навчальні заняття за: 

08 березня (вівторок), 25 квітня (понеділок), 02 травня (понеділок); 

09 травня (понеділок) 2022 року до 15 квітня. Графіки відпрацювань 

подати диспетчеру.  

Перенести навчальні заняття з понеділка 07 березня 2022 р. на суботу  

12 березня 2022 р. 

Заборонено звільняти студентів із занять. Зав. відділеннями, головам 

циклових комісій, керівникам груп відповідально поставитися до даного 

питання. 

На засіданні методичної ради приємно було слухати окремих викладачів, 

які атестуються у 2022 р., про їхні досягнення.   

Поновлюємо Положення про методичну раду у зв′язку зі зміною назви 

коледжу.  

 

   Голова педради                                                           Володимир ВАНТУХ 

                                                                                                                                                                                                                                      

   Секретар                                                                       Світлана БОРОВКОВА 

 


