
Рішення
засідання Педагогічної ради Фахового коледжу КиМУ 

від 27 жовтня 2022 р.
Протокол №3

ПРИСУТНІ; всі викладачі коледжу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ;

1. Про основні напрямки планування та вдосконалення навчально-виховної роботи в коледжі
КиМУ у 2022/23 навчальному році. і
2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної роботи та кадрового 
забезпечення циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму.
3. Про затвердження програм підсумкової атестації на 2022/23 навчальний рік.
4. Про проведення атестації студентів 2 курсу (ПЗСО) та 4 курсу (БЗСО) спеціальності 242 
«Туризм» за освітнім рівнем молодший спеціаліст.
5. Про залучення студентів до наукової роботи та участь у роботі Наукового студентського 
товариства.
6. Про рекомендації з питань упровадження в освітній процес найкращого педагогічного 
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, 
співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними 
особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти.
7. Різне. 1

І

1. СЛУХАЛИ; Про основні напрямки планування та вдосконалення навчально- 
виховної роботи в коледжі КиМУ у 2022/23 навчальному році.
УХВАЛИЛИ:
1. Доповідь заступника директора Фахового коледжу Власенко О.А. про 
основні напрями планування та вдосконалення навчально-виховної роботи в 
Коледжі КиМУ у 2022/2023 навчальному році взяти до уваги.
2. Підвищувати якість викладання навчальних дисциплін із урахуванням 
викликів сьогодення, зокрема створення англомовного середовища шляхом 
запровадження елементів англомовного навчання та в умовах дистанційного 
навчання.

•*

3. Оновити навчально-методичне забезпечення з урахуванням елементів 
англомовного навчання.
4. Вдосконалювати методичну майстерність викладачів, підвищувати якість 
проведення всіх видів занять, що здійснюється через такі форми контролю, як: 
взаємовідвідування занять і проведення відкритих занять.
5. Підвищувати відповідальність керівників за мотивацію студентів до 
написання курсових та дипломних робіт.
6. Оновити бази проходження практичної підготовки студентів з відповідним 
підписанням договорів.
7. Модернізувати програми підсумкової атестації для студентів, які навчаються 
за освітнім ступенем «фаховий молодший бакалавр».
8. Визначити профорієнтаційну роботу зі збереження і формування 
контингенту студентів пріоритетною.
9. Забезпечувати сприятливі умови для професійного становлення, формування 
творчої атмосфери, патріотично-національного виховання та збереження і



примноження традицій, створення позитивного соціально-психологічного 
мікроклімату в колективі.
II. СЛУХАЛИ: Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної 
роботи та кадрового забезпечення циклової комісії з економіки, 
підприємництва і туризму.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про стан, проблеми, перспективи організації навчально- 
методичної роботи та кадрового забезпечення ЦК з економіки, підприємництва 
та туризму взяти до уваги.
2. Визнати роботу ЦК з економіки, підприємництва та туризму 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.
4. Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом удосконалення 
роботи наукових гуртків, а також залучення студентів до участі в наукових 
заходах різних рівнів.
5. Підвищити навчальну та виконавську дисципліну через виховну діяльність, 
індивідуальну роботу зі студентами та батьками.
6. З метою проведення профорієнтаційних заходів задля забезпечення набору 
студентів до Коледжу КиМУ на відповідні спеціальності голові циклової 
комісії посилити роботу щодо співпраці із ЗЗСО.

III. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм підсумкової атестації на 2022/23 
навчальний рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити програми підсумкової атестації на 2022-2023 н.р. (одноголосно).

IV. СЛУХАЛИ: Про проведення атестації студентів 2 курсу (ГІЗСО) та 4 курсу 
(БЗСО) спеціальності 242 «Туризм» за освітнім рівнем молодший спеціаліст. 
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію заступника директора Фахового коледжу Власенко О.А. про 
проведення Атестації студентів 2 курсу (ПЗСО) за освітнім ступенем фаховий 
молодший бакалавр та 4 курсу (БЗСО) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст спеціальності 242 «Туризм» взяти до уваги.
2. Підготувати необхідну документацію для проведення підсумкової атестації.
3. Перезатвердити програми підсумкової атестації випускників 2022/2023 
навчального року спеціальності 242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст та освітнім ступенем фаховий молодший бакалавр.
4. Затвердити графік проведення підсумкової атестації студентів спеціальності 
242 «Туризм» у 2022-2023 навчальному році.
5. Підготувати подання про склад екзаменаційної комісії (голова ЕК, члени ЕК 
та секретар ЕК).

V. СЛУХАЛИ: Про залучення студентів до наукової роботи та участь у роботі 
Наукового студентського товариства.
УХВАЛИЛИ:



1. Інформацію про залучення студентів до наукової роботи та участь у роботі 
Наукового студентського товариства у 2022-2023 навчальному році взяти до 
уваги.
2. Провести за графіком заплановані заходи із залученням студентів Коледжу.
3. Сприяти публікаційній активності студентів під керівництвом викладачів, 
забезпечити недопущення академічного плагіату.
4. Залучати студентів до участі у Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах і 
олімпіадах.
5. Продовжувати наукову співпрацю із закладами вищої і загальної середньої 
освіти та організаціями.
6. Залучати науково-обдарованих студентів Фахового коледжу до участі у 
роботі Наукового студентського товариства.

VI. СЛУХАЛИ: Про рекомендації з питань упровадження в освітній процес 
найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 
сприяють розвитку фахової передвищої освіти.
УХВАЛИЛИ: проводити заходи в межах циклових комісій і в цілому коледжу 
щодо упровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та 
інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, 
співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та 
юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти.

Секретар Педагогічної ради

Голова Педагогічної ради О.В.Гетало

Т.О. Крицька


