
 

 

 

 

 

 

Протоколи педагогічної ради 

2022-2023 н.р.  



Протокол №1 

засідання педагогічної ради Млинівського технолого-економічного 

фахового коледжу 

31.08.2020 

Голова – Яцкевич  В. Р. 

Секретар – Конопадська О,І, 

Присутні  - 45  осіб (список додано до протоколу)     

Порядок денний 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради 

(Доповідач  Яцкевич В.Р., в.о. директор коледжу) 

2.Про склад педагогічної ради. 

(Доповідач  Яцкевич В.Р., в.о.  директор коледжу) 

3. Про  організацію освітньо-виховного  процесу в 2022-2023 н. р. та 

затвердження планової документації( ОПП Комп’ютерна інженерія). 

(Доповідач  Йосенко М. М., заступник директора з навчальної роботи) 

4. Про розгляд клопотань викладачів  коледжу щодо визнання і зарахування 

підвищення кваліфікації за обраними напрямками. 

(Доповідач – Яцкевич В.Р., директор коледжу, виступали Карпюк О.П. –  

завідувач методкабінетом) 

 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради 

СЛУХАЛИ: 

Про вибори секретаря педагогічної ради доповідає Яцкевич В.Р. в. о. 

директора коледжу. Запропонував секретаря педагогічної ради Конопадську 

О.І. 

ВИСТУПИЛИ: 

Йосенко М. М., заступник директора з навчальної роботи, підтримав 

пропозицію про призначення секретарем педагогічної ради МТФК 

Конопадської  О.І. 

УХВАЛИЛИ: 



1. Призначити  Конопадську О.І.  секретарем  Педагогічної ради 

Млинівського технолого-економічного фахового коледжу. 

Рішення прийнято одноголосно 

(Відповідальний – в.о. директор коледжу Яцкевич В.Р.) 

 

2. Про склад педагогічної ради 

СЛУХАЛИ: 

Про склад педагогічної ради доповідає Яцкевич В.Р. Запропонував склад 

педагогічної ради коледжу в кількості : 51 членів педагогічної ради, з них 48 

педагогічних і 3 непедагогічних працівники, загалом 45 штатних 

педагогічних працівників. Голова педагогічної ради – Яцкевич В.Р. 

ВИСТУПИЛИ: 

Каленюк О.Я. підтримала пропозицію про склад педагогічної ради 

затвердити в складі. 

Список додається. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги, залишити склад педагогічної ради без 

змін. 

 

3.  Про особливості та організацію навчального процесу в 2022-2023 н. р. та 

затвердження планової документації, педагогічного навантаження, оновленої 

ОПП Комп’ютерна інженерія. 

СЛУХАЛИ: 

Про організацію навчального процесу в 2022-2023 н. р. доповідає  Йосенко 

М.М. заступник директора з навчальної роботи, 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Дубінчин Т.М. запропонувала проводити навчання в період 

воєнного стану за змішаною формою навчання. 

2. Каленюк О.Я. поліпшити контроль за обліком відвідування 

студентів під час проведення лекційних і практичних занять. 

3. Губиша Р.А. запропонував затвердити оновлену ОПП Комп’ютерна 

інженерія для фахових молодших бакалаврів спеціальності 123 

Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології  на 



основі прийнятого Стандарту фахових молодших бакалаврів 

спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги інформацію про план та особливості організації 

навчального процесу в 2022-2023   н. р. 

2. Контролювати своєчасність і правильність проведення занять. 

(Відповідальний – Йосенко М. М., заступник директора з навчальної 

роботи) 

4. Про розгляд клопотань викладачів  коледжу щодо визнання і зарахування 

підвищення кваліфікації за обраними напрямками. 

СЛУХАЛИ: 

Яцкевич В.Р. ознайомив присутніх з заявами викладачів  коледжу, які  

підвищували кваліфікацію і звернулись з клопотаннями зарахувати і визнати 

сертифікати про підвищення кваліфікації за обраними напрямками та 

вказаною кількістю годин. 

(Список викладачів та їх сертифікатів для визнання, копії клопотань та звітів 

про підвищення кваліфікації додано до протоколу). 

ВИСТУПИЛИ: 

Карпюк О.П., завідувач методичним кабінетом, яка запропонувала 

визнати підвищення квалвфікації викладачів у зв’язку з наявністю всієї 

підтверджуючої інформації та звітів у кожного викладача. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Задовольнити клопотання викладачів  з приводу зарахування підвищення 

кваліфікації за обраними напрямками у повному обсязі   відповідно до 

списку. Список сертифікатів викладачів для визнання курсів підвищення 

кваліфікації викладачів додано до протоколу. 

Рішення прийнято одноголосно 

(Відповідальні: в.о. директор коледжу, Яцкевич В. Р., завідувач 

методкабінетом – Карпюк О.П.) 

 

Голова педагогічної ради В.Р. Яцкевич 

Секретар педагогічної ради О.І. Конопадська  

 

 



Протокол №2 

засідання педагогічної ради Млинівського технолого-економічного 

фахового коледжу 

20.10.2022 

Голова – Яцкевич  В. Р. 

Секретар – Конопадська О.І. 

Присутні - 37  осіб  (список додано до протоколу) 

Порядок денний 

1. Про затвердження планів проходження виробничих, навчальних 

практик студентами випускних курсів, атестація робочих місць. 

(Доповідач  Петрук П.А., завідувач навчальною та виробничою 

практикою) 

2. Про організацію проведення акредитації  та ліцензування 

розширення  провадження освітньої діяльності спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія». (Доповідає Йосенко М.М. заступник директора з 

навчальної роботи 

3.  Про проведення конкурсу педагогічної майстерності «Педагогічний 

ОСКАР 2023» та представлення експонатів на нього педагогічними 

працівниками фахового коледжу. 

(Доповідач  Карпюк О.П.,  методист, зав методкабінетом коледжу) 

4. Про  атестацію викладачів у 2022/2023 н. р. 

(Доповідач  Карпюк О.П.,  методист, зав методкабінетом коледжу ) 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження планів проходження виробничих, навчальних 

практик студентами випускних курсів, атестація робочих місць. (Доповідач  

Петрук П.А., завідувач навчальною та виробничою практикою) 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубінчин Т.М. - зав. відділенням, запропонувала затвердити графік  

проходження студентами випускних курсів технологічних та 

переддипломних практик на 2022-2023 н. р. 

Каленюк О.Я. - зав. відділенням,  запропонувала затвердити положення 

про атестацію навчальних кабінетів та лабораторій коледжу в 2023 році. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити графік  проходження студентами випускних курсів 

технологічних та переддипломних практик на 2022-2023 н. р. 

(додається) 

2. Затвердити положення про атестацію навчальних кабінетів та 

лабораторій коледжу в 2023 році.(додається) 

СЛУХАЛИ: 

2.  Про організацію проведення акредитації  та ліцензування розширення  

провадження освітньої діяльності спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія» .  Йосенко М. М. ознайомив присутніх з планом та особливостями 

організації проведення акредитації  та ліцензування розширення  

провадження освітньої діяльності спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія», результати проведення самоаналізу ОПТ нагадав про 

необхідність наявності НМК в електронному вигляді з усіх навчальних 

дисциплін, які входять до програми підготовки даної спеціальності та 

запропонував затвердити результати самоаналізу даної ОПП та подати заявку 

у визначений ДСЯО термін. 

ВИСТУПИЛИ: 

Яцкевич В.Р., в.о. директора коледжу, необхідно проаналізувати , 

технічне забезпечення виконання вимог щодо проведення акредитації 

спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Провести інвентаризацію кабінетів, 

лабораторій. Внести пропозиції щодо поліпшення та забезпечення 

навчального процесу, проведення практичних занять. Активізувати гурткову 

та дослідницьку роботи. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити самоаналіз ОПП  « Компютерна інженерія». 

2. Подати заяву та документи на самоаналізу  до ДСЯО  05.12.2022 р. 

3. Атестацію навчальних кабінетів та лабораторій коледжу провести в 

грудні 2022 січні 2023 року (графік затвердити) 

 (Відповідальний – Йосенко М. М., заступник директора з навчальної роботи) 

СЛУХАЛИ: 

3.  Про проведення конкурсу педагогічної майстерності «Педагогічний 

ОСКАР 2023» та представлення експонатів та робіт педагогічними 

працівниками фахового коледжу. 

Доповідає Карпюк О.П.,  методист, зав методкабінетом коледжу 

ознайомила присутніх з Положенням про конкурс «Педагогічний ОСКАР 

2023». Педагогічними працівниками фахового коледжу для відбіркового 



етапу необхідно здійснити до 24.11 в електронній та паперовій формах у 

методкабінет 

ВИСТУПИЛИ: 

Яцкевич В.Р., в .о. директора коледжу, кращі роботи у конкурсі 

«Педагогічний ОСКАР 2023», будуть відзначені грошовими винагородами. 

УХВАЛИЛИ: 

Представлення  робіт педагогічними працівниками фахового коледжу 

для відбіркового етапу в електронній та паперовій формах у методкабінеті 

здійснити  до 24.12.2022 року. Провести аналіз і визначити  кращі роботи і 

дати пропозиції щодо нагородження. 

            СЛУХАЛИ: 

4. Про  атестацію викладачів у 2022/2023 н. р. 

(Доповідач  Карпюк О.П.,  методист, зав методкабінетом коледжу ) 

ВИСТУПИЛИ: 

Яцкевича В. Р. в. о. директора коледжу МТЕФК. Порушити  

клопотання перед атестаційною комісією  І рівня про присвоєння 

педагогічного звання викладач-методист педагогічному працівнику 

Дубінчин Т.М. 

        УХВАЛИЛИ: 

Порушити клопотання  перед атестаційною комісією І рівня про присвоєння 

педагогічного звання викладач-методист педагогічному працівникові 

Дубінчин Т.М. 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                          Вячеслав ЯЦКЕВИЧ  

Секретар педагогічної ради                                       Оксана КОНОПАДСЬКА 

 

 


