
ПОСТАНОВА 
засідання педагогічної Ради 

від ЗО серпня 2019 р.

І. Заслухавши та обговоривши доповіді Виннічика М.І., Сергієва Д.І., 
Габрук З.В., Майовського П.С., інформації Ліпніцкої М.О., Калакури Н.О., 
педагогічна Рада постановляє:

1. Роботу педагогічного колективу з освітньої діяльності 
студентів за 2018-2019 н.р. вважати задовільною.

2. Продовжити тісну співпрацю адміністрації, навчальної частини, 
педагогічної, методичної та студентської Рад, спрямовану на 
впровадження новітніх досягнень з гуманістичної педагогіки, 
гнучких навчальних програм, нових підходів вдосконалення 
освітньої діяльності.

Протягом року Адміністрація,
навчальна частина, 
голови циклових комісій

З метою підвищення наукового і фахового рівня, викладачам:
- ознайомитись із «Законом про фахову перед вищу освіту», 

активізувати взаємовідвідування занять між викладачами 
на циклових комісіях коледжу.

Протягом року Викладачі

- запровадити більш тісну взаємодію з кафедрою педагогічної
майстерності та освітніх технологій Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 

Протягом року Методичний кабінет

- продовжити практику проведення показових майстер- 
класів викладачів педагогічного університету на циклових 
комісіях.

Протягом року Голови циклових комісій

3. З метою підготовки до якісної здачі державної підсумкової 
атестації та державних іспитів:

- розробити відповідні заходи, вказавши конкретні дії щодо 
усунення недоліків у  підготовці випускників, вказані головою 

Державної екзаменаційної комісії.
До 1 жовтня 2019 р. Голови циклових комісій

4. З метою активного використання викладачами коледжу сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій, вдосконалення якості 
освіти та її модернізації.

- аналізувати виконання теоретичної та практичної частки
навчальних дисциплін на засіданнях циклових комісій;



- здійснювати моніторинг якості здачі студентами
практичних робіт зі спецдисциплін при проведенні 
академконцертів і академпоказів.

Протягом року Майовський П.С.,
викладачі спец, дисциплін

- практикувати заслуховування звітів викладачів про
здійснення ними компетентісного та особисто 
орієнтованого підходу до навчання студентів з 
урахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей, 
психофізичного розвитку, а також індивідуальну роботу зі 
студентами, які мають низьку успішність.

Протягом року Голови циклових комісій

5. З метою забезпечення науково-методичного супроводу 
професійного розвитку викладачів, продовжити роботу 

університету педагогічних знань.
Протягом року Методисти

- для забезпечення якісного управління інноваційним 
розвитком закладу, продовжити співпрацю з методичними 
службами всіх рівнів.

Постійно Методисти

- продовжити практику створення доступу до електронної 
бази даних з навчальних предметів.

Постійно Хіміч Л.М., працівники
бібліотеки, П ’єнтий О.П., 
кабінет тех. засобів

- для удосконалення фахових компетентностей студентів 
продовжити роботу з технічного забезпечення спеціальних 
дисциплін на всіх циклових комісіях.

Протягом року Голови циклових комісій,
викладачі

Контроль за виконанням постанови педради покласти на заступника 
директора з навчальної частини Сергієва Д.І.


