
ПРОТОКОЛ №7

засідання педагогічної ради 

Кал инівського технологічного фахового коледжу

05.10.2022

Голова педагогічної ради: Будяк Р.В.

Секретар: Ральченко О. В.

Присутні члени педагогічної ради: (список до протоколу додається)

Порядок денний:

1. Звіт роботи приймальної комісії з результатами додаткового набору
Жигуліна Т.Г.

2. Порядок проведення ДПА у  формі ЗНО в 2023 році
Кулібаба О.С.

3. Звіт завідувачів відділень за підсумками роботи у  вересні
Воробей О.П., Козловська А.В.

4. Атестація педагогічних працівників
Кулібаба О.С., Вдовиченко Ю.В., Будяк Р.В.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного розглянули звіт відповідального 

секретаря приймальної комісії Жигуліну Т.Г. За результатами роботи 
приймальної комісії були отримані такі результати:

- на базі базової загальної середньої освіти -  72 особи;
- на базі повної загальної середньої освіти -  23 особа (бюджет);
- на базі повної загальної середньої освіти -  18 осіб (контракт);
- на базі кваліфікаційного рівня -  кваліфікованого робітника на 3-й курс 

-  16 осіб.
Загалом, студентами КТФК у 2022 році стало 129 осіб.

УХВАЛИЛИ:
На основі наведених даних і результатів доповіді схвалити звіт про 

роботу приймальної комісії щодо прийому студентів у 2022 році.



СЛУХАЛИ:

По другому питанню порядку денного слухали заступника директора з 
навчальної роботи Кулібабу О.С. Були висвітлені деякі питання щодо 
проведення у 2023 році ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти згідно Наказу МОН №715 від 08.08.2022 року, а 
також Наказу МОН №808 від 12.09.2022 року щодо деяких питань 
проведення у 2022/2023 н.р. ДПА осіб, які здобувають загальну середню 
освіту.

УХВАЛИЛИ:
Взяти до уваги вищевказані положення нормативно-правових 

документів і використати їх для підготовки студентів при проведенні ДПА у 
формі ЗНО у 2023 році.

Викладачам загальноосвітніх предметів посилити та активізувати 
позааудиторну роботу під час підготовки студентів до здачі зовнішнього 
незалежного оцінювання.

Протягом року заступник директора з навчальної 

роботи Кулібаба О.С., методист Вдовиченко Ю.В., голови циклових комісій

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню порядку денного слухали звіти завідувачів 
відділень Воробей О.П. і Козловську А.В. за результатами навчання за ІІ-й 
семестр 2021-2022 н.р.

Відповідно до наказу КТФК №93-о від 31.08.2022 року у коледжі 
запроваджено освітній процес за змішаною формою на період воєнного 
стану. Всі педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження у 
групах, де студенти навчаються дистанційно, розміщують у Ооо§1е Сіаззгоот 
своїх дисциплін на платформі коледжу завдання відповідно до розкладу та 
матеріали для їх виконання.

УХВАЛИЛИ:

Здійснювати постійний контроль за результатами навчання та 
відвідуванням занять студентами. З метою зменшення пропусків занять 
студентів без поважних причин та покращення якості навчання,класним 
керівникам груп посилити роботу з студентами та їх батьками

Постійно завідувачі відділень



СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню порядку денного слухали методиста коледжу 
Вдовиченко Ю.В., заступника директора з навчальної роботи Кулібабу О.С., 
в.о. директора коледжу Будяка Р.В. Були оголошені результати засідання 
атестаційної комісії коледжу і графіки проведення атестації педагогічних 
працівників у 2022/2023 н.р.

За результатами проведення перевірки якості навчання було розглянуто 
Подання в.о.директора коледжу Будяка Р.В. щодо відповідності 
кваліфікаційній категорії викладача спецдисциплін Тесецької Т.М. за 
систематичне порушення трудової дисципліни.

Методист коледжу Вдовиченко Ю.В. подала клопотання про 
зарахування підвищення кваліфікації від 27 вересня 2022 року. Вона 
пройшла навчання за програмою семінару (як учасник) в обсязі 6 годин (0,2 
кредиту ЄКТС) для методистів та голів
ОМО закладів фахової передвищої освіти на тему: «Особливості роботи 
ЗФПО в умовах змішаного навчання».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати засідання атестаційної комісії, зарахувати 

підвищення кваліфікації Вдовиченко Ю.В.
Методисту коледжу постійно інформувати викладачів про умови 

проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації у 2022-2023 н.р.

Схвалити Подання в.о.директора Будяка Р.В. та подати його на розгляд 
до атестаційної комісії.

Вдовиченко Ю.В.

Секретар педагогічної ради

Голова педагогічної ради

Олена Ральченко

Руслан Будяк


