
Протокол №19 

Засідання педагогічних працівників коледжу 

від 28 лютого 2021 року 

Голова:               Барна Т.І., директор коледжу 

Секретар:             Хижевська В.В., викладач української та іноземної 

мов 

Присутні:                     члени педради в кількості 34 осіб 

 

Порядок денний: 

1. Підсумки роботи педагогічного колективу з І півріччя та завдання на ІІ 

півріччя 2020-2021 навчального року (доповідь директорки коледжу). 

2. Про стан фізкультурно-масової та оздоровчої роботи в коледжу (доповідь 

керівника фізичного виховання). 

3. Відрахування студента гр. ХТ-26у Каземірского Василя Сергійовича 

(інформація завідувачки комерційного відділення Чернявської В.М.). 

4. Про атестацію викладачів в ККХТ в 2021 році. 

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання директорку коледжу Барну Т.І., яка ознайомила присутніх з 

підсумками роботи І півріччя 2020-2021 навчального року. Наголосила на тому, що 

навчальний заклад працював в умовах карантину, обираючи на педагогічних радах форму 

освітнього процесу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та 

загальноосвітньої підготовки Ткаченко І.В., який заявив, що циклова комісія 

соціально-гуманітарних дисциплін та загальноосвітньої підготовки в І семестрі 2020-2021 

навчального року продовжувала  працювати над вирішенням проблеми коледжу по 

підвищенню якості знань студентів та формуванню професійних компетенцій у процесі 

підготовки молодших спеціалістів. 

Викладачі циклової комісії вирішували проблеми активізації навчально-пізнавальної 

діяльності, що займає вагоме місце. Шляхом вирішення проблеми активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів являється впровадження та застосування на заняттях 

інноваційних педагогічних технологій. 

Навчальний план за І семестр з усіх предметів та навчальних дисциплін виконано. 

План роботи циклової комісії  за  І семестр 2020-2021 навчального року виконано 

повністю. Своєчасно були складені і затверджені робочі навчальні програми, плани 

робочих навчальних кабінетів. В І семестрі 2020-2021 навчального року було проведено 7 

засідань циклової комісії, на яких розглядалися питання з організації та оптимізації 

навчального процесу, формування компетенцій у процесі підготовки молодших 

спеціалістів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова циклової комісії  обліково-економічних дисциплін Щербак І. М., яка 

повідомила, що в І семестрі 2020-2021 року викладачі циклової комісії працювали над 

проблемою формування професійних компетенцій і посилення економічного напрямку 

освіти в процесі підготовки молодших спеціалістів.  

Протягом семестру циклова комісія здійснювала планомірну роботу по втіленню 

заходів щодо наукової організації навчального процесу, ефективного використання 

інноваційних технологій та впровадженню в навчальний процес заходів спрямованих на 

покращення якості освіти.  

 



ВИСТУПИЛИ: 

Заступниця директора з виховної роботи Бедзай М.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що За І півріччя 2020-2021 року особлива увага зверталась на такі 

питання, як: 

Робота із студентами І курсу; 

Налагодження  освітнього  процесу під час змішаного  навчання: 

Вивчення  контингенту студентів першого курсу; 

Поселення  студентів у  гуртожитки: 

- Будівельного коледжу, 

- Медичного коледжу, 

- Інженерного коледжу. 

Складання  планів роботи на  навчальний рік: 

- План роботи Національно-патріотичного  виховання, 

- План роботи методоб’єднання  класних керівників, 

- Індивідуальний план роботи заступника директора з виховної роботи, 

- План роботи Ради профілактики правопорушень та правового виховання, 

- План роботи Студентської ради коледжу, 

- План роботи батьківської ради. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Проводити заходи, які сприяють інтересу студентів до вивчення предметів 

та навчальних дисциплін; 

2. Вдосконалювати методи проведення занять з використанням інноваційних 

технологій; 

3. Посилити та покращити роботу зі студентами, що пропускають заняття і 

мають початковий рівень знань; 

4. Посилити реалізацію міжпредметних зв’язків на заняттях; 

5. Покращити матеріально-технічну базу кабінетів; 

6. Проведення  роботу з обдарованою молоддю та участь у різноманітних 

онлайн конкурсах; 

7. Поповнити бібліотеку коледжу підручниками з предметів загальноосвітньої 

підготовки; 

8. Продовжити роботу  гуртків та спортивних секцій; 

9. Організувати та провести Тиждень предметів загальноосвітньої підготовки; 

10. Посилити контроль за підготовкою та участю студентів у ЗНО. 

11. Організовувати подальшим працевлаштуванням випускників; 

12. Залучати студентів до конференцій, олімпіад; 

13. Поповнювати матеріально-технічної бази; 

14. Поглибити інформатизації в освітньому процесі; 

15. Використовувати сучасні інформаційні технології, інтерактивні методи 

навчання.  

СЛУХАЛИ: 

З другого питання керівника фізичного виховання Пікаша А., П., який 

проінформував про те,що спортивно-масова та оздоровча робота в Кропивницькому 

коледжі харчування та торгівлі в 2020/2021 навчальному році, в зв’язку з карантинними 

заходами, проводиться в обмеженому режимі. 

УХВАЛИЛИ: 

Поновлювати спортивно-масову роботу в коледжі. 

 

СЛУХАЛИ: 

З третього питання завідувачку комерційного відділення Чернявську В.М., яка 

ознайомила присутніх з доповідною запискою класного керівника гр. ХТ-26у, в якій 



йдеться про те, що студент гр. ХТ-26у Каземірский Василь Сергійович не відвідує заняття, 

починаючи з першого семестру 2020-2021 навчального року. На даний момент має 

академічну заборгованість з 5 навчальних дисциплін. Бесіда з батьками та самим 

студентом не дала позитивних результатів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Відрахувати студента групи ХТ-26у КАЗЕМІРСЬКОГО Василя Сергійовича за 

невиконання навчального плану. 

  

СЛУХАЛИ: 

З четвертого питання заступницю директорки з навчальної роботи Ануфрієву Т. В., 

яка зачитала характеристику викладачів коледжу, які атестуються в 2021 році., саме: 

- Грін Н.М. 

- Олексієнко Л. М. 

- Герошенко І.О. 

- Рибченко Л.А. 

- Пилипенко Л. М. 

- Холоденко А. С. 

- Ткаченко І.В. 

- Плотніцька А.О. 

- Добровогльський В.Л. 

- Тарануха А.І. 

- Завалєй Т.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Призначити засідання атестаційної комісії на березень 2021р. 

 

 

 

Голова         Тетяна Барна 

 

Секретар        Вікторія Хижевська 
 


