
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 

 

24.06.2021  м. Краматорськ № 7 

 

Засідання педагогічної ради 

Голова – Олексій МАКУХА  

Секретар – Ольга УЛЬЯНОВА 

Присутні: 47 осіб 

 

Порядок денний: 

 

1.Підсумки навчально – методичної та виховної роботи у 2020-2021 

навчальному році 

Доповідач Приймак І.І., Сагай О.В., 

Ладика О.В. 

 

2. Затвердження робочих навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік 

Доповідач Приймак І.І. 

 

3. Ухвалення сертифікатів щодо підвищення кваліфікації робочих 

працівників. 

Доповідач Ладика О.В. 

 

4.Затвердження попереднього педагогічного навантаження на 2021-2022 

навчальний рік   Доповідач Приймак І.І. 

 

5. Про затвердження положення «Положення про правила призначення і 

виплати стипендій», «Порядок формування рейтингу успішності студентів 

для призначення академічної стипендії» 

   Доповідач Сагай О.В. 

6. Різне 

  

 



1. СЛУХАЛИ: 

Приймак І.І., заступника директора з НР, про підсумки навчально-

методичної роботи у 2017-2018 навчальному році (звіт додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 1. Сагай О,В., заступник директора з ВР, про підсумки проведення 

виховної роботи  у 2020-2021 навчальному році (звіт додається). 

 2. Ладика О.В., завідувач навчально-методичного кабінету, з аналізом 

результатів проходження ЗНО студентами 2 курсу (додається). 

УХВАЛИЛИ: 

 1.1 Результати участі викладачів та студентів коледжу в конкурсах, 

олімпіадах, науково-практичних конференціях в 2020-2021 н. р. вважати на 

задовільному рівні. 

 1.2 Вдосконалювати зміст і форми залучення викладачів та студентів 

до науково-дослідної, пошукової роботи. 

Термін: протягом року 

Відповідальні: викладачі 

 1.3 Пропагувати досвід роботи викладачів коледжу і популяризувати 

його у періодичних виданнях. 

Термін: протягом року 

Відповідальні: приймальна комісія, викладачі 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Приймак І.І., заступника директора з НР, про ухвалення робочих 

навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

 2.1 Ухвалити робочі навчальні плани на 2021-22 навчальний рік. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Ладика О.В., методист, доповіла про проходження педагогічними 

працівниками підвищення кваліфікації та необхідністю ухвалити 

сертифікати. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 3.1 Ухвалити надані на розгляд до методичного кабінету сертифікати 

щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Термін: до 01.07.2021 року 

Відповідальні: методист 

 

 



4. СЛУХАЛИ: 

Приймак І.І., заступника директора з НР, про готовність та необхідність 

затвердження попереднього педагогічного навантаження на 2021-2022 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Погодити попереднє педагогічне навантаження на 2021-2022 н.р. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Сагай О.В., заступника директора з ВР, про необхідність затвердити 

положення «Положення про правила призначення і виплати стипендій», 

«Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення 

академічної стипендії» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Ухвалити надані на розгляд положення 

 

 

 

Голова          Олексій МАКУХА  

 

 

Секретар         Ольга УЛЬЯНОВА 

 


