
Р І Ш Е Н Н Я 

педагогічної ради від  10.02.2016 р. 
протокол № 5/15-16 

Питання 1: Підсумки освітнього процесу за І семестр 2015/2016 н.р. та 

завдання педагогічного колективу на ІІ семестр 2015/2016 н.р. 

Заслухавши та обговоривши питання «Про підсумки освітнього процесу за             

І семестр 2015/2016 н.р. та завдання педагогічного колективу на ІІ семестр 

2015/2016 н.р.» педагогічна рада рішила: 

1. Викладацько-педагогічному колективу коледжу надалі працювати: 

– над впровадженням у освітній процес інноваційних технологій та 

змісту навчання; 

– над збереженням контингенту студентів коледжу; 

– постійно оновлювати навчально-методичний комплекс; 

– дотримуватись чинних вимог щодо ведення ділової та облікової 

документації. 

2. Головам циклових комісій: 

– обговорити підсумки навчання студентів за І семестр у комісіях; 

– вивчити причини низької успішності деяких студентів і виробити дієві 

заходи  щодо її покращення; 

3. Завідуючим відділеннями Луцак В.О., Мигалко В.В., Мороз Ю.М., 

методисту заочного відділення Новак Н.Ф. 

– забезпечити посилений контроль якості здійснення освітнього 

процесу; 

– систематично здійснювати перевірку ведення навчально-методичної 

документації; 

– постійно моніторити стан відвідування та успішності студентів. 

4. Кураторам академічних груп: 

– проаналізувати підсумки відвідування та успішності студентів за            

І семестр 2015/2016 н.р. у академічних групах; 

–  розробити заходи з покращення стану відвідування і успішності; 

– продовжити практику постійного моніторингу відвідування та 

успішності академічних груп; 



– своєчасно інформувати батьків про стан відвідування та успішності  

студентів, у разі потреби входити з пропозиціями до адміністрації 

щодо запрошення окремих батьків до коледжу; 

5. Завідуючому практичним навчанням Липчею М.С. зосередити основні 

зусилля на організації та  проведенні практичної підготовки майбутніх 

фахівців впровадження нових підходів до практичного навчання на основі 

соціального партнерства з роботодавцями, підприємцями. 

6. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи              

Дубчаку С.М. надалі працювати над створенням належних умов для 

здійснення освітнього процесу у коледжі. 

7. Заступнику директора з виховної роботи Русин С.В. залучати студентів 

коледжу до проведення загальнодержавних та регіональних культурно-

виховних заходів. 

8. Заступнику директора з навчальної роботи Хмарі І.М. забезпечити 

загальний контроль за освітнім процесом у коледжі. 

9. Адміністрації ЗЛТК продовжити практику спільних нарад дирекції 

коледжу, кураторів груп та батьків студентів з метою покращення 

результатів навчання. 

10. Колективу коледжу систематично проводити профорієнтаційну роботу 

для забезпечення якісного прийому у 2016 р. 

 

Питання 2: Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки 

фахівців для сталого розвитку. 

Заслухавши питання  «Екологізація вищої освіти України з метою підготовки 

фахівців для сталого розвитку» педагогічна рада рішила: 

1. Рекомендувати викладачам включати екологічну складову до змісту 

навчальних дисциплін усіх галузей знань  з метою підготовки фахівців 

для сталого розвитку суспільства в гармонії з природою. 

2. Комісії екологічних дисциплін продовжити семінари, тренінги, обмін 

досвідом, здійснювати аналіз та використання вітчизняної а зарубіжної 

літератури з питань екологізації освіти.  



3. Адміністрації коледжу у співпраці з органами місцевої влади, 

рекомендувати вивчити питання організації функціонування «зелених 

студентських містечок». 

4. Кураторам академічних груп при плануванні тематики виховних годин 

враховувати питання екологізації вищої освіти. 

5. Впроваджувати в процес навчання досвід викладача екологічних 

дисциплін Севостьянчик О.Г. щодо екологізації вищої освіти на парах 

«Хімії». 

 
Питання 3: Про підсумки роботи ДЕК-2016 за спеціальністю 5.05180102 

«Оброблювання деревини» (група ОДСз-5). 

Заслухавши інформацію Луцака В.І. про підсумки захисту дипломних 

проектів педагогічна рада рішила: інформацію про підсумки роботи ДЕК взяти до 

уваги. 

 
 


