
Рішення педагогічної ради 

 Заслухавши та обговоривши питання порядку денного педагогічної ради 

(протокол № 1 від 24.01.2019)  педагогічна рада постановила: 

 1.Інформацію секретаря педради  про виконання раніше прийнятих  

рішень взяти до відома. 

2.Інформацію заступника директора з навчальної роботи, Антонюк В.П., 

взяти до відома. 

3.З метою покращення стану успішності в групах, класним керівникам 

коледжу тримати під контролем успішність студентів та відвідування занять, 

оперативно вживати заходи щодо покращення якості навчання. 

       Відповідальні: класні керівники 

       Термін виконання: упродовж семестру 

4.Створити робочі групи для розробки стандартів та освітніх програм для 

кваліфікаційного рівня молодших бакалавр. 

       Відповідальні: завідувачі відділень 

       Термін виконання:до 30.01.2019 

5.Розробити графіки проведення директорський контрольних робіт на ІІ 

семестр 2018-2019 н.р. 

       Відповідальні: Бараболя В.Ф.,  

Шевченко О.В. 

       Термін виконання:до 05.02.2019 

6.Головам  предметних комісій планувати для розгляду на засіданнях 

комісій питання якості стану викладання навчальних дисциплін та якості знань 

студентів. Запрошувати на такі засідання представників адміністрації коледжу. 

Відповідальні: голови предметних 

комісій 

       Термін виконання: упродовж семестру 

7.З метою профорієнтаційної роботи, робочій групі проводити засідання 

не менше одного разу на місяць. На засіданнях звітуватися про проведену 

роботу і планувати заходи. 

       Відповідальні: Дундюк А.Ю.  

       Термін виконання: щомісяця 

8.З метою покращення успішності і відвідування студентами занять, 

зобов’язати класних керівників підтримувати взаємозв’язок з батьками і 

щомісяця надсилати повідомлення батькам про успішність, а батькам 

невстигаючих студентів, письмові повідомлення з обов’язковою реєстрацією у 

секретаря директора. 

       Відповідальні: класні керівники  

Термін виконання: до 05 числа 

кожного місяця 

9.Результати виховної роботи у І семестрі 2018-2019 н.р. вважати 

задовільними. 

10.Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу  серед студентів для 

ознайомлення з нормами Закону України «Про  внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо боулінгу (цькуванню)», посилити співпрацю 

з батьками студентів з цього питання. 



Відповідальні: Кравчук О.М., 

заступник директора з виховної 

роботи, Галушко О.В., 

Практичний психолог, педагогічні 

працівники коледжу 

Термін виконання: упродовж 2 

семестру навчального року 

11.Завершити роботу з підготовки навчальних автомобілів до роботи у 

другому семестрі 2018-2019 н.р. з метою забезпечення неперервності навчання і 

підвищення якості знань, і вмінь студентів. 

       Відповідальні: Демеденко Є.П., 

       Корнійко Г.В., Терешкович В.І.  

       Термін виконання: до 01.02.2019 

12.Постійно стежити за забезпеченням нормальних умов праці і побуту 

студентів на базах практики та проведення обов’язкових інструктажів з 

охорони праці та техніки безпеки, виконання програм практик. 

       Відповідальні: Богачук В.В. 

Омельчук С.І., керівники практик 

Термін виконання: 2 семестр 2018-

2019 н.р. 

13.Провести моніторинг діючих підприємств та організацій м. Рівного з 

метою укладання нових угод про співпрацю, для надання студентам робочих 

місць під час проходження навчальних та  виробничих практик. 

       Відповідальні: Богачук В.В.,  

керівники практик 

Термін виконання: 2 семестр 2018-

2019 н.р. 

14.Інформацію про підготовку матеріально-технічної бази до нового 

семестру взяти до відома. 

15.Продовжити роботу з підготовки гуртожитку № 2 до огляду-конкурсу 

у 2019 році. 

Відповідальні: Сидорчук Л.М., 

заступник директора з АГР, Невський 

В.І., інженер з ремонту, Мосійчук А.В. 

Термін виконання: постійно 

16.Розробити заходи щодо проведення капітального ремонту кабінету  

 № 45. 

Відповідальні: Сидорчук Л.М., 

заступник директора з АГР, Невський 

В.І., інженер з ремонту, викладач 

Маркевич І. І. 

Термін виконання: до 01.03.2019 

17.Провести роботу по облаштуванню пандусів в гуртожитку № 1 та 

навчальному закладі. 

Відповідальні: Сидорчук Л.М., 

заступник директора з АГР, Невський 



В.І., інженер з ремонту, Харюк І.М., 

завідувач господарством 

Термін виконання: до 01.09.2019 

18.Інформацію голів предметних комісій взяти до відома. 

19.Освітньо-професійні програми ввести в дію з 01.09.2019. 

20.Третім предметом  державної підсумкової атестації студентів за 

вибором закладу освіти буде предмет «Фізика». 

 
 


