
РІШЕННЯ  
засідання Педагогічної ради Фахового коледжу КиМУ 

від «28» вересня 2022 р. 
Протокол №2 

 
ПРИСУТНІ: викладачі коледжу 

ВІДСУТНІ : немає. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році 

та плани профорієнтаційної роботи у  2022/23 н.р. 

2. Про затвердження програм практичної підготовки на 2022/23 навчальний 

рік 

3. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-виховної роботи та 

кадрового забезпечення циклової комісії з загальноосвітніх та гуманітарних 

дисциплін 

4. Про організацію профільного навчання загальносвітньої підготовки у 

коледжі КиМУ на 2022/23 н.р. 

5. Про затвердження Плану стажування, підвищення кваліфікації і 

проходження атестації в коледжі КиМУ 

6. Різне 

 
І. СЛУХАЛИ: Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому 

навчальному році та плани профорієнтаційної роботи у  2022/23 н.р. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. За результатами аналізу прийому абітурієнтів у 2022 році постійно працювати 

над збільшенням контингенту студентів у коледжі КиМУ за рахунок пошуку 

нових шляхів та можливостей залучення учнів ЗСО м. Києва та інших регіонів 

України до інтелектуальних та творчих програм, які проводяться на базі 

університету та коледжу.  
2. Цикловим комісіям в межах реалізації Партнерських програм відвідувати 

школи, співпрацювати з директорами шкіл щодо укладання договорів та 

формувати контингент студентів з учнів ЗСО.  



3. Активно залучати творчо обдаровану молодь до науково-дослідних проектів, 

конкурсів, олімпіад тощо. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження програм практичної підготовки на 2022/23 навчальний рік 

УХВАЛИЛИ: 
1. Взяти інформацію до уваги. 
2. Затвердити програми практичної підготовки для студентів Коледжу КиМУ на 

2022-2023 н.р. 
 
ІІІ.СЛУХАЛИ: Стан, проблеми, перспективи організації навчально-виховної 

роботи та кадрового забезпечення циклової комісії з загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін  
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію про стан, проблеми, перспективи організації навчально-
методичної роботи та кадрового забезпечення ЦК із загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін взяти до уваги. 
2. Визнати роботу ЦК із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін 

задовільною.  
3. Посилити роботу для досягнення достатнього рівня якості знань, шляхом 

вдосконалення навчально-методичної роботи, застосування сучасних освітніх 

технологій та контролю за якістю виконання самостійної роботи. Надати 

допомогу студентам у формуванні студентського колективу академічної групи, 

проведення індивідуальної та групової організаційно-виховної та культурно-
освітньої роботи. 
4. Підвищити  навчальну та виконавську дисципліну через виховну 

діяльність, індивідуальну роботу зі студентами та батьками. Установити зв'язки 

з батьками студентів, з'ясовувати проблеми студентів, надавати допомогу щодо 

їх розв'язання. Здійснювати педагогічний контроль за навчальним процесом та 

його результатами, допомогу в плануванні та організації самостійної роботи.   
5. Дотримауватись тематичних планів в системі календарного планування 

ЗОП  у відповідності до вимог стандарту профільної загальної середньої освіти. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: Про організацію профільного навчання загальносвітньої 

підготовки у коледжі КиМУ на 2022/23 н.р  
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Забезпечити необхідні умови для реалізації завдань, визначених в освітній 

програмі профільного навчання загальноосвітньої підготовки. 



3. Освітній процес слід формувати з максимальним урахуванням 
професійних та життєвих інтересів студентів.
4. Удосконалити та провадити системи прийомів, форм та структур 
навчально-виховної діяльності, які дозволять цілеспрямовано і ефективно 
розвивати інтелектуальні можливості студентів, сприяти їхньому особистісному 
самоствердженню і самореалізації.
5. З метою повноцінного методичного забезпечення профільного навчання 
викладачам циклової комісії брати участь у відповідних семінарах, 
конференціях, круглих столах тощо.

V. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану стажування, підвищення кваліфікації і 
проходження атестації в коледжі КиМУ

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити план стажування, підвищення кваліфікації, проходження 

атестації в Коледжі КиМУ на 2022-2023 н.р.

Голова Педагогічної ради
/

О.В. Гетало

Секретар Педагогічної ради Т.О. Крицька


