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РІШЕННЯ  
засідання Педагогічної ради Фахового коледжу КиМУ 

від «30» серпня 2022р. 
Протокол №1 

ПРИСУТНІ: викладачі коледжу 
ВІДСУТНІ : немає. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.Про затвердження Плану роботи коледжу КиМУ на 2022/23 навчальний 

рік. 
 
2. Про результати прийому на навчання в коледж КиМУ у 2022 році. 
 
3.Про затвердження Плану засідань та складу Педагогічної ради коледжу 

КиМУ на 2022/23 н.р. 
 
4. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії та заходи, щодо 

ліквідації академічної заборгованості студентів 
 
5. Про затвердження НМК (навчально-методичних комплексів), силабусів 

і робочих навчальних програм коледжу КиМУ на 2022/23 навчальний рік 

(робочих навчальних програм, модульних контрольних робіт, програм 

практичної підготовки) для студентів Коледжу  
 
6. Про затвердження Планів роботи циклових комісій на 2022/23 

навчальний рік. 
 

            7. Про затвердження програм ЗОП у коледжі КиМУ на 2022/23 н.р. 
 

8. Про перезатвердження освітньої програми профільного навчання 

загальносвітньої підготовки в коледжі КиМУ 
 
9. Особливості організації освітнього процесу у 2022/23 навчальному році 
 
10.Різне.  
 
I. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану роботи коледжу КиМУ на 

2022/23 навчальний рік. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити План роботи коледжу КиМУ  на 2022/23 навчальний рік. 
II.СЛУХАЛИ: Про результати прийому на навчання в коледж КиМУ у 

2022 році. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Гетало О.В. про результати прийому до коледжу у 2022 році 

взяти до уваги. 
2. Продовжити набір вступників до коледжу на базі повної загальної 



2 

 

середньої освіти. 
3. Головам циклових комісій на засіданнях циклових комісій проаналізувати 

результати вступної кампанії . 
4. Продовжити роботу із профільними для кожного структурного підрозділу 

закладами загальної середньої освіти, ліцеями, визначивши основні концептуальні 

завдання співпраці задля диференціації та індивідуалізації профорієнтаційної 

роботи. 
 
III. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану засідань та складу 

Педагогічної ради коледжу КиМУ на 2022/23 н.р. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1.Затвердити План засідань Педагогічної Ради Коледжу КиМУ на 2022-2023 

н.р. (одноголосно). 
2. Затвердити оновлений склад Педагогічної ради коледжу КиМУ на 2022-

2023 н.р. у запропонованому складі, яка є дорадчим органом врядування коледжу 

та розглядає найважливіші питання його діяльності, які винесені в План роботи 

Педагогічної ради на 2022-2023  н.р. (одноголосно). 
 
ІV. СЛУХАЛИ: Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії та 

заходи, щодо ліквідації академічної заборгованості студентів 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Затвердити графіки ліквідації академічної заборгованості.   
3. Довести до відома студентів, що відповідно до чинної нормативно-

правової бази, повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з 

кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється 

Директором Коледжу. 
 
 
V.СЛУХАЛИ: Про затвердження НМК (навчально-методичних 

комплексів), силабусів і робочих навчальних програм коледжу КиМУ на 

2022/23 навчальний рік (робочих навчальних програм, модульних 

контрольних робіт, програм практичної підготовки) для студентів Коледжу  
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

коледжу КиМУ на 2022/23 навчальний рік у вигляді робочих навчальних програм, 

силабусів, модульних та комплексних контрольних робіт, програм практичної 

підготовки тощо для студентів коледжу з усіх та рекомендувати їх до 

використання в освітньому процесі в Коледжі КиМУ (одноголосно). 
 
VI. СЛУХАЛИ: Про затвердження Планів роботи циклових комісій на 

2022/23 навчальний рік  
УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти інформацію до уваги. 
2. Затвердити Плани роботи ЦК Коледжу КиМУ на 2022-2023 навчальний 

рік. 



VII. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм ЗОП у коледжі КиМУ на 
2022/23 н.р.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити програми ЗОП у Коледжі КиМУ на 2022-2023 н.р.

VIII. СЛУХАЛИ: Про перезатвердження освітньої програми 
профільного навчання загальносвітньої підготовки в коледжі КиМУ

Виступили: Крицька Т.О., голова Циклової комісії з загальноосвітніх та 
гуманітарних дисциплін, яка у своїй доповіді звернула особливу увагу на 
важливість та необхідність оновлення програми профільного навчання 
загальноосвітньої підготовки у Коледжі оскільки у 2022 році оновились профілі 
освітньої підготовки.

УХВАЛИЛИ:
1. Взяти інформацію до уваги.
2. Перезатвердити освітню програму профільного навчання 

загальноосвітньої підготовки в коледжі КиМУ.

IX. СЛУХАЛИ: Особливості організації освітнього процесу у 2022/23 
навчальному році

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Розробити та вдосконалити ІНДЗ та засоби контролю результатів 

навчання з урахуванням тих змін, які впроваджені у цьому навчальному році., та 
воєнного стану в країні

Голова Педагогічної ради О.В. Гетало

Секретар Педагогічної ради Т.О. Крицька
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