
Протокол №1 

Засідання педагогічних працівників коледжу від 31 серпня 2020 року 

Голова:               Барна Т.І., директор коледжу 

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

Присутні:                     члени педради в кількості 33 особи 

 

Порядок денний: 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради. 

2.Про підсумки роботи педагогічного колективу в 2019-2020 навчальному році та 

завдання із  удосконалення освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік (доповідь 

директора, Барни Т. І. ). 

3. Затвердження тимчасового порядку організації освітнього процесу в умовах 

карантину (інформація Ануфрієвої Т.В.). 

4. Особливості освітнього процесу  в умовах карантину  (інструктаж Пилипенко Л.М.). 

5. Розгляд доповідної записки завідувача заочного відділення СмутчакО.В. 

6. Затвердження Положення про проведення виробничої практики. 

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання Барну Т.І., директора коледжу з приводу обрання секретаря 

педагогічної ради коледжу та запропонувала обрати секретарем викладача української мови 

та літератури Хижевську В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

Секретарем педагогічної ради обрати Хижевську В.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

З другого питання директора коледжу БАРНУ Т. І., яка ознайомила присутніх з 

підсумками роботи педагогічного колективу в 2019-2020 навчальному році та завдання із  

удосконалення освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

Удосконалювати освітній процес на 2020-2021 навчальний рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

З третього питання заступника директора з навчально роботи Ануфрієву Т.В., 

яка ознайомила присутніх з тимчасовим порядком організації освітнього процесу в умовах 

карантину. 

УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити тимчасовий порядок організації освітнього процесу в умовах карантину. 

 

СЛУХАЛИ: 

З четвертого  питання викладача БЖД Пилипенко Л.М., яка ознайомила присутніх з 

ІНСТРУКЦІЄЮ Санітарно-гігієнічні/епідемічні заходи  і особливості освітнього 

процесу в умовах карантину, та оголосила її основні пункти. 

УХВАЛИЛИ: 

Дотримуватись положень, зазначених в ІНСТРУКЦІЄЇ Санітарно-

гігієнічні/епідемічні заходи  і особливості освітнього процесу в умовах карантину. 

 

СЛУХАЛИ: 

З п’ятого питання завідувача заочного відділення Смутчак О.В., яка ознайомила 

присутніх з інформацією про те, що студенти групи ХТ-1У заочної форми навчання Косюга 

Ярослав Сергійович та Пасічна Юлія Анатоліївна не виконали умов навчального плану. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Відрахувати студентів групи ХТ-1У заочної форми навчання Косюгу Ярослава 

Сергійовича та Пасічну Юлію Анатоліївну за  невиконання умов навчального плану. 

 

СЛУХАЛИ: 

З шостого питання завідувача практикою Бурякову Л.А., яка ознайомила присутніх 

з Положенням про проведення виробничої практики. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Положення про проведення виробничої практики 

 

 

Голова        Тетяна Барна 

 

Секретар       Вікторія Хижевська 

 

 

 


