
 

В час, коли людство зіткнулось з пандемією коронавірусної хвороби Covid-19, розвиток навчально-виховної діяльності в 

коледжі  потребує гнучких змін та переходу на дистанційний режим роботи. Саме в такому режимі з використанням платформи 

Google Мeet 22 грудня 2020 р. відбулось чергове засідання педагогічної ради в коледжі. 

Розпочала засідання директорка коледжу Івасик М.В., яка повідомила, що нещодавно на адресу коледжу надійшли 

сертифікати учасників ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у 

навчальних закладах вищої та професійної освіти», що свідчить не тільки про навчальну роботу викладачів, а й про наукову 

роботу в коледжі. Також вона окреслила низку питань для розгляду й висвітлення доповідачами відповідно до порядку 

денного.  

                
         



 

 

Під час засідання були обговорені наступні питання: 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. Розгляд і затвердження Правил прийому до ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського ДУ» у 2021 р. 

3. Про стан навчальної, виховної, методичної роботи в I семестрі 2020-2021 н.р. в умовах карантинних обмежень. 

4. Про державну підсумкову атестацію загальноосвітньої та професійної підготовки здобувачів освіти у 2021 році. 

5. Презентація досвіду роботи викладачів, які атестуються у 2020-2021 навчальному році. 

6. Різне.  

 

Секретар Педагогічної ради, Шклярук Ю.Є., розповіла про виконання рішень попередньої педагогічної ради та зауважила, 

що виконання цих рішень було здійснено на 80%, адже деякі питання потребують більше часу для виконання. 

Директорка коледжу, Мирослава Володимирівна, доповіла, що відповідно до затверджених Умов прийому до закладів 

фахової передвищої освіти, коледж має розглянути та затвердити Правила прийому на 2021 рік на засіданні педагогічної та 

Вченої рад. Цьогоріч терміни подання заяв та документів з 29.06.2021 р. по 13.07.2021 р. для абітурієнтів на базі базової 

середньої освіти (9 класів) без сертифікатів ЗНО та з 13.07.21 р. по 01.08.21 р. для абітурієнтів на базі повної загальної освіти 

(11 класів) з сертифікатами та без сертифікатів ЗНО.  

З питання про стан навчальної, виховної, методичної роботи в I семестрі 2020-2021 н.р. в умовах карантинних обмежень 

доповіли заступник директора з навчально-виховної роботи Олійник Л.В., завідувач денним відділенням Гавловський О.К., 

завідувачка методичним кабінетом Шинкаренко В.В., завідувачка навчальною лабораторією Скрипник Є.І. та завідувачка 

навчально-методичною лабораторією заочного відділення Костюченко І.І. 

Олійник Л.В. зазначила, що дистанційне навчання передбачає здійснення навчального процесу в режимі віддаленого 

доступу, що унеможливлює безпосереднє спілкування викладача і студента та наголосила на важливості проблеми 

забезпечення ефективного зворотного зв’язку зі студентами. Наразі викладачі коледжу використовують для дистанційного 

навчання платформу Google Мeet та Viber.   

 

 

 

 



 

Відносно питання про державну підсумкову атестацію загальноосвітньої та професійної підготовки здобувачів освіти у 

2021 році виступив завідувач денним відділенням Гавловський О.К., який повідомив про умови проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання та дати реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.  

 

 

 
 

 

 



 

Для висвітлення та вдосконалення педагогічного досвіду викладачі, які атестуються в 2021 р. презентували результати 

своєї педагогічної діяльності. Викладачі Бойко В.І. та Дюг О.Є. представили свої напрацювання для підтвердження вищої 

кваліфікаційної категорії, а викладачка Бідна В.В. -  для присвоєння звання «викладач-методист». 

 

       
 

 

 

      



                                                       

 

Завершилась 

педагогічна рада привітанням 

директоркою членів ради з 

прийдешніми новорічними 

святами та взаємними 

побажаннями міцного здоров’я. 

 

 

 

 


