
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Краматорський фаховий коледж промисловості, 

 інформаційних технологій та бізнесу  

Донбаської державної машинобудівної академії» 

(ВСП «КФК ПІТБ ДДМА») 

 

ПРОТОКОЛ 

 

19.10.2021 м. Краматорськ №2 

 

Засідання педагогічної ради 

Голова – Олексій МАКУХА 

Секретар – Ольга УЛЬЯНОВА 

Присутні: 48 осіб 

 

Порядок денний: 

 

1. Про результати директорських контрольних робітна першому курсі з 

української мови та математики  

Заступник директора з НР – Ірина ПРИЙМАК 

Методист – Олена ЛАДИКА 

 

2. Про адаптацію студентів нового прийому 

Заступник директора з ВР – Ольга САГАЙ 

Класні керівники 

 

3. Про працевлаштування випускників 2021 року 

Завідувач практики – Олександр СТЕШЕНКО 

 

4. Про затвердження освітньої програми «Документаційно-інформаційне 

забезпечення адміністративної і правової діяльності» та навчального плану 

зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Заступник директора з НР – Ірина ПРИЙМАК 

 

5. Про затвердження освітньої програми «Розробка програмного забезпечення» 

та навчального плану зі спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення  

Заступник директора з НР – Ірина ПРИЙМАК 



6. Про затвердження положень «Положення про класного керівника 

академічної групи», «Положення про студентське самоврядування», 

«Правила поведінки здобувачів освіти у Відокремленому структурному 

підрозділі «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних 

технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»», 

«Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та 

науково-педагогічних працівників у Відокремленому структурному 

підрозділі «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних 

технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»», 

«Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни». 

Заступник директора з ВР – Ольга САГАЙ 

Методист – Олена ЛАДИКА 

 

7. Різне. 

 

1 СЛУХАЛИ: 

Ірина Приймак , заступник директора з НР, – розповіла про  результати 

директорських контрольних робіт з української мови та математики серед 

студентів І курсу.  

УХВАЛИЛИ: 

 1 З метою підвищення якості знань студентів у коледжі пропонується: 

 1.1. Застосовувати формувальне оцінювання на заняттях для 

конструктивного зворотного зв’язку 

 1.2. Використання технологій щодо перевірки знань студентів для 

зменшення часу на виправлення помилок 

Термін: протягом 2021 – 2022 н. р. 

Відповідальний: викладачі. 

 

2 СЛУХАЛИ: 

Ольга Сагай, заступника директора з ВР, про хід адаптації студентів 

нового набору та соціальний портрет першокурсника за результатами 

анкетування (звіт додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Класні керівники студентів нового прийому Білих О.В. (гр. 100-106Б), 

Бондаренко О.Л. (гр. 102),  Чернікова Л.А. (гр. 103 ) , Саєнко М.О. (гр.105 ), 

Хабарова Ю.О. (гр. 106 А ), Булдикова Р.Я. (гр.108), Новікова Н.В. (гр 206 Б) 

ознайомили присутніх зі станом навчальної та виховної роботи у групах, з 

проблемами пізнавально-інформаційного пристосування студентів до нового 



оточення, до структури вищої школи, до змісту навчання в ній, її вимог, до 

своїх обов'язків (звіти додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

 2.1 Класним керівникам продовжити навчально-виховну роботу в групах 

та впроваджувати нові педагогічні технології у виховний процес. 

 2.2 Посилити взаємозв’язок між класними керівниками, викладачами та 

батьками студентів. 

 2.3 Залучити провідних спеціалістів до співпраці з питань профілактики 

ризикованої поведінки серед молоді; приділити особливу увагу студентам 

першого курсу з групи ризику. 

 2.4 Завідувачу відділення, методисту, заступнику директора з ВР 

відвідувати заняття в групах першого курсу з метою контролю та надання 

методичної допомоги класним керівникам та викладачам-предметникам. 

Термін: протягом 2021 – 2022 н. р. 

Відповідальні: заступники директора з ВР та НР, завідувач відділення, 

методист, голови циклових комісій, викладачі. 

 

3 СЛУХАЛИ:  

 Стешенко О.В., завідувач практикою, - ознайомив присутніх із 

працевлаштуванням студентів 2021 навчального року. (Доповідь додається) 

УХВАЛИЛИ: 

 3.1 Класним керівникам випускних груп 2022 р. проводити роботу, 

спрямовану на працевлаштування студентів (батьківські та студентські збори, 

індивідуальна робота тощо). 

 3.2 На засіданнях циклових комісій розглянути питання про шляхи 

удосконалення роботи з працевлаштування студентів. Рішення та пропозиції 

надати завідувачу практики Стешенку О.В. 

Термін – грудень 2021року. 

Відповідальний - голови циклових комісій; завідувач практики. 

 

4 СЛУХАЛИ:  

 Ірина Приймак , заступник директора з НР, – розповіла про  необхідність 

затвердження освітньої програми «Документаційно-інформаційне забезпечення 

адміністративної і правової діяльності» та навчального плану зі спеціальності 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити освітньо-професійну програму «Документаційно-

інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» та 



навчального плану зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа. 

 

5 СЛУХАЛИ: 

 Ірина Приймак , заступник директора з НР, – розповіла про  необхідність 

затвердження освітньої програми «Розробка програмного забезпечення» та 

навчального плану зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити освітню програму «Розробка програмного забезпечення» та 

навчального плану зі спеціальності 021 Інженерія програмного забезпечення. 

 

6 СЛУХАЛИ: 

 Ольга Сагай, заступника директора з ВР, доповіла про необхідність 

затвердження наступних положень «Положення про класного керівника 

академічної групи», «Положення про студентське самоврядування», «Правила 

поведінки здобувачів освіти у Відокремленому структурному підрозділі 

«Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та 

бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»» 

ВИСТУПИЛИ: 

 Олена Ладика, методист коледжу, з пропозицією затвердити наступні 

положення «Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних та науково-педагогічних працівників у Відокремленому 

структурному підрозділі «Краматорський фаховий коледж промисловості, 

інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної 

академії»», «Положення про навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни». 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити положення педагогічною радою 

 

 

 

Голова          Олексій МАКУХА 

 

Секретар          Ольга УЛЬЯНОВА 


