
Рішення
засідання Педагогічної ради Фахового коледжу КиМУ

від 22 грудня 2022 р.
Протокол №5

ПРИСУТНІ: викладачі Коледжу 
ВІДСУТНІ : немає

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підготовку до проведення підсумкової атестації студентів 
спеціальності 242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст у січні 2023 року.

2. Про підсумки загальноосвітньої підготовки студентів у І семестрі 2022/23 
навчальному році.

3. Про затвердження НМЗ на II півріччя 2022/23 н.р.
4. Про стан, проблеми, перспективи організації навчально-виховної роботи 

та кадрового забезпечення циклової комісії з іноземних мов.
5. Про підвищення показників наукової та професійної активності НІШ.
6. Про підсумки культурно-виховної роботи.
7. Про результати опитування стейкхолдерів у Фаховому коледжі КиМУ.
8. Про стан акредитаційного самоаналізу освітньо-професійних програм.

І. СЛУХАЛИ:
Про підготовку до проведення підсумкової атестації студентів спеціальності 

242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у січні 
2023 року.

І. УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Викладачам-предметникам проводити систематичну роботу з належної 

підготовки студентів спеціальності 242 «Туризм» до складання підсумкової 
атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

3. Сформувати списки студентів, які допущені до ПА зі спеціальності 242 
«Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», за умови виконання всіх 
вимог навчального плану та ОПП.

4. Вважати, що Фаховий коледж КиМУ готовий до проведення підсумкової 
атестації студентів спеціальності 242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст у січні 2023 року.

5. Провести підсумкову атестацію студентів спеціальності 242 «Туризм» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відповідно до графіку 
освітнього процесу у Фаховому коледжі КиМУ та згідно з Положенням про 
державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням 
здобуття повної загальної середньої освіти.

II. СЛУХАЛИ:



Про підсумки загальноосвітньої підготовки студентів у І семестрі 2022/23 
навчальному році.

II. УХВАЛИЛИ:
1. Узяти інформацію до відома.
2. Здійснювати загальноосвітню підготовку студентів 1-2 курсів Фахового 

коледжу відповідно до основних положень законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту».

3. Оптимізувати процес загальноосвітньої підготовки студентів 1-2 курсів 
як запоруку успішного складання ними ЗНО чи НМТ.

4. Зважаючи на дистанційну та змішану форму навчання в умовах воєнного 
стану в країні, систематично адаптувати та удосконалювати навчальні плани, 
програми загальноосвітніх навчальних дисциплін, засобів діагностики якості 
навчання з усіх ліцензованих спеціальностей підготовки відповідно до вимог 
МОН України.

5. Впроваджувати в освітній процес сучасні інноваційні технології з метою 
забезпечення якості та високої результативності загальноосвітньої підготовки.

6. Активізувати роботу щодо взаємодії адміністрації, викладачів, кураторів 
та батьків для підвищення якісних показників студентів із загальноосвітньої 
підготовки.

III. СЛУХАЛИ:
Про затвердження НМЗ на II півріччя 2022/23 н.р.
III. УХВАЛИЛИ:
1. Вважати, що НМЗ освітнього процесу Фахового коледжу КиМУ 

створюється відповідно до нормативних документів у сфері освіти та освітньо- 
професійних програм спеціальностей і сприяє досягненню необхідної якості 
навчальної діяльності та ефективній організації самостійної, індивідуальної і 
дослідницької роботи здобувачів освіти.

2. Затвердити НМЗ на II півріччя 2022/23 н.р., оскільки сукупність 
документів і матеріалів навчального, наукового і методичного характеру, 
запропонованих головами ЦК, прогностично в повному обсязі забезпечать 
високий рівень викладання всіх видів навчальних занять, форми контролю знань, 
умінь і навичок здобувачів освіти, що передбачені навчальним планом 
відповідної ОПП.

3. Розмістити на сайті Фахового коледжу КиМУ ОП, навчальні плани, РП 
навчальних дисциплін та практик та інші види НМЗ на II півріччя 2022/23 н.р.

IV. СЛУХАЛИ:
Про стан, проблеми, перспективи організації навчально-виховної роботи та 

кадрового забезпечення циклової комісії з іноземних мов.
IV. УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про стан, проблеми, перспективи організації навчально- 

методичної роботи та кадрового забезпечення ЦК з іноземних доов взяти до уваги.
2. Вважати роботу ЦК з іноземних мов за звітний період задовільною.
3. Удосконалювати зміст англомовних програм навчальних дисциплін, 

курси лекцій згідно з методичними рекомендаціями професора Хачатуряна Х.В. 
щодо викладання англійської мови.



4. Залучати студентів до безпосередньої участі в студентських наукових 
товариствах, гуртках, конференціях, круглих столах тощо. Зосередити увагу на 
позааудиторній роботі з ними.

5. Науково-педагогічним працівникам ЦК з іноземних мов систематично 
удосконалювати якість викладання іноземних мов студентам з метою 
формування у них професійної компетентності відповідно до ОП.

V. СЛУХАЛИ:
Про підвищення показників наукової та професійної активності НІШ.
V. УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Із метою оновлення теоретичних і практичних знань, оволодіння 

сучасними методами розв’язання професійних завдань, формування нових 
професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науководослідній та 
організаційно-управлінській діяльності НІШ Фахового коледжу КиМУ 
спонукати їх до підвищення своєї професійної кваліфікації та всіляко сприяти їм 
у проходженні стажування.

3. Заохочувати публікаційну активність науково-педагогічних працівників 
у сфері своїх фахових інтересів.

4. Активізувати участь викладачів у професійних об’єднаннях за 
спеціальністю.

VI. СЛУХАЛИ:
Про підсумки культурно-виховної роботи.
VI. УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Сприяти розвитку студентського самоврядування.
3. Активно залучати студентів до участі у заходах різних сфер діяльності 

Коледжу, спрямованих на розвиток національно-патріотичного, морально- 
правового, художньо-естетичного та спортивного виховання.

4. Систематично проводити роботу з батьками студентів академічних груп.
5. Забезпечити ознайомлення студентів з історією закладу освіти, сприяти 

збереженню традицій Коледжу.
6. Проводити виховні заходи із залученням фахівців відповідних служб.

VII. СЛУХАЛИ:
Про результати опитування стейкхолдерів у Фаховому коледжі КиМУ.
VII. УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Врахувати пропозиції стейкхолдерів і результати опитування при 

перегдяді ОП і організації освітнього процесу.
3. Поліпшити результати діяльності Коледжу, узгодивши їх з пропозиціями 

роботодавців та вимогами Міністерства освіти і науки України.

VIII. СЛУХАЛИ:
Про стан акредитаційного самоаналізу освітньо-професійних програм.
VIII. УХВАЛИЛИ:



1. Інформацію взяти до уваги.
2. Відповідно до графіку проходження акредитації у 2022-23 навчальному 

році завершити до 1 лютого 2023 року акредитаційний самоаналіз ОП 
«Філологія» і подати заявку на проходження акредитації до ДСЗЯО у 
встановлені графіки.

Голова Педагогічної ради

Секретар Педагогічної ради

Оксана КУЗЬМИЧ

Тетяна КРИЦЬКА


