
Протокол №3 

Засідання педагогічних працівників коледжу від 16 жовтня 2020 року 

Голова:               Барна Т.І., директор коледжу 

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

Присутні:                     члени педради в кількості 35 особи 

 

Порядок денний: 

1. Адаптація студентів до освітнього процесу в умовах змішаного навчання 

(Доповідь заступника директора з виховної роботи). 

2. Звіт про роботу приймальної комісії (Інформація секретаря приймальної 

комісії).   

3.  Розгляд Листа Міністерства освіти та науки України № 1/9- 576 від 

12.10.2020р. Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання. 

4. Про педагогічне навантаження викладачів. 

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання заступника директора з виховної роботи Бедзай М.В., яка 

наголосила, що карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами 

освіти України. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних 

занять залишається проблемним питанням для значної частини освітян.  

Перші питання, які виникали на початку навчання  студентів, це створення  зручних 

соціально-побутових умов.  

Друге питання – це гуртожиток, поселення до нього, особливо першого курсу.В цьому 

році зовсім інша система поселення, коли у зв’язку з коронавірусом ,необхідно було 

студентам подавати довідку від лікаря про стан здоров’я. 

Кожного року, для скорішої адаптації студентів, для створення  колективу в першому 

семестрі проводилось багато масових заходів. В цьому році у зв’язку з забороною 

проведення  таких заходів, вся робота ускладнюється. Тому вона переноситься на створення  

заходів он-лайн. 

До інших  проблем відносяться проблеми  психологічного характеру. Перш за все, це 

стресовий, чи, навіть, кризовий стан, студента. Це переживання, пов’язані з виходом зі 

шкільного колективу, призвичаювання студента до групи; нові умови діяльності студента 

коледжу - це якісно інша системи відповідальності і залежності, де на перший план 

виступає необхідність самостійної регуляції своєї поведінки.  

Зміни мають відбутися. Це не тимчасове рішення, а можливість вдосконалення, 

переходу на новий рівень. Маю надію, на більш якісний. 

Змішане навчання може існувати в закладі освіти фрагментарно завдяки викладачам-

ентузіастам, а також присутності студентів з особливими освітніми потребами. Або ж це 

може бути організований процес на рівні всього закладу освіти завдяки зовнішнім умовам, 

як-от карантин під час епідемії COVID-19, або без них.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Розширити форми і методи роботи  з  батьками  студентів в умовах змішаного  

навчання для прискорення  адаптації студентів (класні керівники); 

2. Всю роботу класних керівників по групам висвітлювати на сайті коледжу 

(Класні керівники); 

3. Залучати студентів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах,,що 

проводяться он-лайн;(викладачі,класні керівники) 

4. Запрошувати представників музеїв, бібліотек та інших представників 

культурної, наукової  інтелігенції в групи для проведення  заходів;(Класні керівники, зав. 

бібліотекою коледжу) 

5. Продовжувати роботу по покращенню якості буфетної продукції,у 

відповідності до вимог ХАССП, дотримуючись рекомендацій Головного  державного 



санітарного лікаря та Держпродспоживслужби.( Головань О.В., Бурякова Л.А.,Холоденко 

А.С.,Бедзай М.В.) 

6. Продовжувати роботу психологічними службами міста для покращення  

психологічного стану студентів та прискорення адаптації учасників освітнього процесу. ( 

Бедзай М.В.,зав.відділеннями,класні керівники ) 

7. Підтримувати тісний зв'язок з студентами, що  проживають у 

гуртожитках;(класні керівники). 

 

СЛУХАЛИ: 

З другого питання відповідального секретаря приймальної комісії Буравченко Л.В., 

яка ознайомила присутніх з роботою приймальної комісії коледжу  2020-2021н/р. 

Прийом відбувався згідно Правил прийому до Кропивницького коледжу харчування 

та торгівлі в 2020 році, затверджених 14 лютого 2020 року (зі змінами від 26.06.2020р.). 

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців денної і заочної форм навчання - 215 осіб. До 

коледжу вступали абітурієнти за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання 

Українського центру оцінювання якості освіти та за вступними екзаменами на основі 

базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти  та на основі освітньо- 

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» на скорочений термін навчання. 

Прийнято 11 студентів пільгових категорій: 

результатами ЗНО з української мови і літератури та математики або історії України, 

або біології на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

(спеціалізація «Товарознавство та комерційна діяльність») та спеціальність 181 «Харчові 

технології» «Виробництво харчової продукції» або за результатами вступних випробувань 

з вищевказаних предметів та в будь-якій комбінації. 

До конкурсного відбору допускалися абітурієнти, які мали сертифікати ЗНО 2017, 

2018, 2019 та 2020 років з результатами  від 100 балів. 

Для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти на всі спеціальності 

проводилися вступні випробування. Першим конкурсним предметом для всіх 

спеціальностей була українська мова, другим конкурсним предметом – для спеціальності 

«Облік і оподаткування» була математика, для спеціальностей «Харчові технології» та 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другий конкурсний предмет можна було 

обрати з двох запропонованих – математика або історія України 

Для абітурієнтів на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований 

робітник» на денне та заочне відділення, які вступали на  спеціальность «Харчові 

технології» проводились вступні випробування з української мови та фахові іспити. 

Сформовано 7 академічних груп на денну форму навчання: 

• 181 «Харчові технології»  - 4 групи (ХТ-10, ХТ-11, ХТ-12, ХТу-16); 

• 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» -  3 групи (ПТ-14, ПТ-15, 

ПТ-17); 

• 071 «Облік і оподаткування» -  1 група (ОП-13). 

Сформовано 2 академічних групи на заочну форму навчання: 

• 181 «Харчові технології» - 2 групи ( ХТ-1у ,ХТ-1). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Активізувати профорієнтаційну роботу. 

 

СЛУХАЛИ: 

З третього питання директора коледжу Барну Т.І., яка ознайомила членів 

педагогічної ради з Листом Міністерства освіти та науки України № 1/9- 576 від 

12.10.2020р. Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



1. Голова профспілки Щербак І.М.. яка звернулась до колег з пропозицією не 

переходити на дистанційну форму навчання у зв’язку з тим, що на даний час ні у студентів, 

ні у співробітників не виявлено захворювань на КОРОНАВІРУС. 

2. Заступник директора з навчальної роботи Ануфрієва Т.В., яка наголосила, що 

не всі студенти повноцінно навчаються дистанційно. Причиною цього є недостатнє 

забезпечення технічними засобами, інтернетом та відсутність бажання активно працювати. 

Запропонувала поставити питання переходу на дистанційну форму на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги Лист Міністерства освіти та науки України № 1/9- 576 від 

12.10.2020р. Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання. 

2. На даний період не переходити на дистанційну форму навчання, але 

повернутись до розгляду цього питання при зміні обставин. 

3. Посилити дотримання санітарних умов. 

4. Працювати дистанційно 23.10.2020р. та 26.10.2020р. у зв’язку із проведенням 

виборів (розміщення виборчої дільниці) в приміщенні коледжу. 

СЛУХАЛИ: 

З четвертого питання завідувачів комерційного та технологічного відділень 

Герошенко І.О. та Чернявську В.М., які проінформували, що таким викладачам, як 

Єфімовій А. Л., Головань О. В, Буберенко Н. О., Скриник Л. С., Буряковій Л.А. та 

Мазуренко О.Б. варто надати наднормовану кількість навчальних годин. Це пов’язано з 

пандемічною ситуацією, карантинними заходами та лікарняними інших викладачів. 

УХВАЛИЛИ: 

Дозволити викладачам  Єфімовій А. Л., Головань О. В, Буберенко Н. О., Скриник Л. 

С., Буряковій Л.А. та Мазуренко О.Б. перевантаження навчальних годин. 

 

 

 

Голова         Тетяна Барна 

 

Секретар       Вікторія Хижевська 
 


