
 

Рішення педагогічної ради від 28.08.2015 року 

 

1. Заслухавши та обговоривши доповідь «Результати літньої екзаменаційної сесії 

2014-2015 н.р. та завдання щодо реалізації основних напрямів роботи педагогічного 

колективу на 2015-2016 н.р.», педагогічна рада вирішила: 

 

1.1 Інформацію про результати літньої екзаменаційної сесії за ІІ семестр 2014-2015 н.р. 

взяти доуваги. 

 

1.2 Відзначити роботу класних керівників за досягнення студентами їхніх груп 

показників успішності, які відповідають ліцензійним нормам підготовки молодших 

спеціалістів. 

 

1.3 Всім викладачам продовжувати використання в педагогічній діяльності 

нетрадиційних та інтерактивних методів навчання, які допоможуть удосконалити 

заняття, позбавлять шаблонів, сприятимуть вихованню творчої та самодостатньої 

особистості. 

 

Відповідальні: викладачі технікуму               

Контроль: голови циклових комісій 

 

1.4 З метою підвищення рівня сформованості базових знань, умінь і навичок та якісної 

підготовки студентів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2015-2016 н.р. викладачам загальноосвітніх дисциплін проводити 

систематичну індивідуальну роботу зі студентами.  

 

Відповідальні: викладачі загальноосвітніх 

дисциплін 

Контроль: голови циклових комісій 

 

1.5 У новому 2015-2016 н.р. спрямувати роботу на грунтовну роботу студентів до участі 

у науково-практичних конференціях, конкурсах професійної майстерності та предметних 

олімпіадах серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

 

Відповідальний: викладачі технікуму 

Контроль: заступник директора з 

навчальної роботи 
 

 

1.6 Усім викладачам постійно працювати над самовдосконаленням та самоосвітою, 

опрацьовуючи наукову, методичну, педагогічну, фахову літературу. Планувати 

індивідуальну роботу щодо підвищення фахової майстерності через участь у методичних 

семінарах, науково-практичних конференціях, тренінгах, конкурсах професійної 

майстерності тощо. 

 

Відповідальні: викладачі технікуму              

Контроль: голови циклових комісій 

 



1.7 Викладачам доповнити навчальні та робочі програми відповідно до Методичних 

матеріалів щодо національно-патріотичного виховання. 

 

Відповідальні: викладачі технікуму               

Контроль: голови циклових комісій 

 

1.8 Викладачам іноземної мови постійно працювати над підвищенням рівня знань з 

іноземних мов студентами технікуму; налагодити зв’язки з викладачами іноземних мов 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького та Черкаського 

державного технологічного університету, зі студентами з англомовних країн для 

подальшої співпраці; надавати консультативну допомогу викладачам технікуму, які 

виявлять бажання підвищити рівень володіння іноземною мовою. 

 

Відповідальні: викладачі іноземної мови               

Контроль: голова циклової комісії 

 

1.9 Завідуючим кабінетами спрямовувати роботу на збереження і поповнення навчально-

методичної та матеріально-технічної бази кабінету; систематично контролювати 

дотримання чистоти і порядку в навчальних кабінетах. 

 

Відповідальні: завідуючі кабінетами               

Контроль: заступник директора з 

навчальної роботи 

 

1.10 Головам циклових комісій надавати методичну допомогу молодим викладачам з 

питань ефективної організації навчально-виховного процесу; продовжувати роботу щодо 

вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду викладачів технікуму; 

урізноманітнити форми проведення навчально-виховних заходів під час проведення 

тижневиків циклових комісій з метою формування мотивації до навчальних дисциплін. 

 

Відповідальні: голови циклових комісій         

Контроль: заступник директора з 

навчальної роботи 

 

2. Заслухавши та обговоривши доповідь «Підсумки прийому до технікуму у 2015 

році та завдання щодо адаптації першокурсниківдо умов навчання у технікумі», 

педагогічна рада вирішила: 

 

2.1 Відзначити добросовісну, відповідальну роботу членів приймальної комісії та 

екзаменаційних комісій, результатом якої були відсутні апеляції, зауваження та претензії 

з боку абітурієнтів і батьків до вступної компанії. 

 

2.2 Відзначити добросовісну роботу голів екзаменаційних комісії: Цибрій Алли 

Борисівни, Симоненко Вікторії Олексіївни, Косяк Світлани Михайлівни,  Половнєвої 

Людмили Іванівни, Одорошенко Оксани Валентинівни, Мойсеєвої Людмили Йосипівни; 

голів відбіркової комісії – Білашенко Галини Іванівни, Довгополої Наталії В’ячеславівни 

та технічних секретарів приймальної комісії: Патиченко Дар’ї Вікторівни, Глиняної 

Марії Дмитрівни, Тінякової Марини Миколаївни, Чечіль Інни Миколаївни, Коцуконь 



Лариси Миколаївни, Шурмель Катерини Володимирівни, Руденко Альони Андріївни, 

Бойка Ігоря Сергійовича. 

 

2.3 Педагогічному колективу приділити максимум зусиль на проведення 

профорієнтаційної роботи та роботи щодо адаптації студентів 1 курсів з метою 

збереження контингенту студентів у технікумі. З цією метою: 

 

- організувати і провести «Посвячення у студенти» з врученням студентських квитків; 

- класним керівникам, у перші дні навчання, ознайомити студентів нового прийому з 

особливостями навчального процесу і правилами внутрішнього розпорядку у технікумі; 

- класним керівникам та психологу провести анкетування студентів 1-го курсу з метою 

формування активу груп, розподілу доручень з урахуванням індивідуальних 

особливостей та уподобань студентів; 

- активно залучати до участі у традиційних загальнотехнікумівських виховних заходах 

студентів нового прийому; 

- викладачам спеціальних дисциплін на перших заняттях ознайомити студентів із 

важливості обраної ними спеціальності, усвідомити зміст і призначення майбутньої 

професії, переконати студентів у правильності зробленого вибору. 
 

Відповідальні: класні керівники, 

викладачі         

Контроль: заступник директора з 

навчальної роботи, заступник директора 

з виховної роботи 
 

3. Про надання стипендії Президента України та стипендії Верховної Ради України 

кращим студентам технікуму. 

3.1 Клопотати перед Радою ректорів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації про призначення 

іменної стипендії Президента України кращій студентці технікуму Мартиненко Інні 

Ігорівні, студентці групи СП-22-11-14. 

 

3.2. Клопотати перед Радою ректорів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації про призначення 

іменної стипендії Верховної Ради України кращій студентці технікуму, Голові 

студентського парламенту Шевченко Поліні Тарасівні, студентці групи ТКД-7-09-13. 
 

4. Заслухавши та обговоривши доповідь «Затвердження плану роботи педагогічної 

ради на 2015-2016 н.р.», педагогічна рада вирішила: 

 

4.1. Затвердити план роботи педагогічної ради на 2015-2016 навчальний рік. 



 

Рішення педагогічної ради від 28.10.2015 року 

 

1. Заслухавши та обговоривши доповідь «Шляхи реалізації концепції національно-

патріотичного виховання студентської молоді, формування у неї національної 

світомості», педагогічна рада вирішила: 
 

1.1 Під час навчально-виховного процесу продовжувати спрямовувати систему 

патріотичного та громадянського виховання студентів на реалізацію завдань Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формуючи у студентів ціннісне 

ставлення до Батьківщини; наставляти на зміцненні єдності і дружби всіх народів, що 

проживають на території України; виховувати патріота, який знає і поважає традиції 

свого народу, громадянина, готового захищати Україну з використанням інноваційних 

форм і методів. 

  

Виконавці: викладачі технікуму                     

Контроль: заступник директора з виховної 

роботи  

 

1.2 З метою формування у студентів активної життєвої позиції та формування духовних 

цінностей українського патріота, забезпечувати використання сучасних форм 

студентської діяльності, інноваційні підходи під час навчально-виховної роботи 

(створення проектів, благодійні акції, волонтерська та просвітницька діяльність, 

пошукова робота, тематичні заходи, пов’язані зі знаменними та пам’ятними датами). 

 

Виконавці: викладачі технікуму           

Контроль: заступник директора з 

навчальної роботи; 

                                                                               заступник директора з виховної роботи  

 

1.3 Систематично здійснювати у навчальних групах психолого-педагогічну діагностику 

інтелектуального розвитку, моральної та громадянської вихованості студентів і 

коригування відповідно до результатів аналізу організації виховного процесу. 

 

Виконавці: викладачі технікуму                     

Контроль: заступник директора з виховної 

роботи  

 

2. Заслухавши та обговоривши доповідь «Створення умов для різнобічного 

розвитку і саморозвитку особистості в умовах індивідуалізації і диференціації навчання», 

педагогічна рада вирішила: 

 

2.1 З метою покращення навчальних досягнень студентів усім викладачам працювати над 

удосконаленням індивідуального підходу до кожного студента. 

 

Виконавці: викладачі технікуму                     

Контроль: голови циклових комісій 

 



2.2 При розробці завдань для виконання практичних, самостійних та комплексних 

контрольних робіт передбачати завдання різного рівня складності. 

 

Виконавці: викладачі технікуму                     

Контроль: голови циклових комісій 

 

3. Заслухавши та обговоривши доповідь «Врахування психолого-педагогічних 

аспектів формування сприятливого психологічного клімату навчального заняття – 

важлива умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу», педагогічна 

рада вирішила: 

 

3.1 Викладачам та всім педагогічним працівникам технікуму: 

- систематично дотримуватися позитивного психологічного клімату під час проведення 

навчально-виховного процесу та міжособистісної взаємодії; 

- організовувати постійну роботу психологічної служби на основі психологічного 

консультування всіх учасників навчально -  виховного процесу. 

 

Виконавці: викладачі технікуму                     

Контроль: заступник директора з виховної 

роботи  

 

3.2 Класним керівникам: 

- вдосконалювати форми та методи психолого-педагогічної роботи, враховуючи вікові 

особливості студентів та рівень їх підготовки; 

- формувати духовний світ студентів, загальнолюдські моральні орієнтири шляхом 

використання сучасних прогресивних технологій навчання та виховання. 

 

Виконавці: викладачі технікуму                     

Контроль: заступник директора з виховної 

роботи  
 

 



 

Рішення педагогічної ради від 11.12.2015 року 

 

1. Заслухавши та обговоривши доповідь «Розгляд та затвердження Положення про 

приймальну комісію та Правила прийому до технікуму та завдання педагогічного 

колективу щодо професійної орієнтації абітурієнтів для вступу до технікуму у 2016 

році», педагогічна рада вирішила: 

 

1.1 Затвердити Правила Прийому до Черкаського комерційного технікуму в 2016 році. 

 

1.2 Ухвалити план заходів по організації прийому до технікуму в 2016 році. 

 

1.3 Головам циклових комісій до 20.01.2016 р. розробити орієнтований індивідуальний 

план профорієнтаційної роботи циклової комісії з учнями загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів з метою залучення їх до навчання в 

Черкаському комерційному технікумі. Звіт відповідно до орієнтованого індивідуального 

плану профорієнтаційної роботи циклової комісії включити до питань річного звіту голів 

циклової комісії. 

 

Відповідальні: голови циклових комісій               

Контроль: відповідальний секретар 

приймальної комісії 

 

1.4 Звернути увагу на особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу 

за результати прийому до технікуму в 2016 році. 

 

Відповідальні: члени педагогічного 

колективу                

Контроль: відповідальний секретар 

приймальної комісії 

 

1.5 Підсумки роботи щодо залучення абітурієнтів до технікуму та результати прийому 

заслухати у серпні 2016 року на засіданні педагогічної ради. 

 

Відповідальний: відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Контроль: директор технікуму 
 

 

2. Заслухавши та обговоривши доповідь «Роль контролю та стимулювання 

навчальної діяльності студентів у підвищенні рівня якості творчої активності під час 

викладання іноземної мови», педагогічна рада вирішила: 

 

2.1 З метою стимулювання навчальної діяльності та творчої активності студентів 

викладачам урізноманітнювати форми контролю знань студентів з іноземної мови. 

 

Відповідальні: викладачі іноземної мови               

Контроль: голова циклової комісії 

 



2.2 З метою формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчання 

іноземних мов викладачам підвищити власну відповідальність щодо підготовки і 

проведення навчальних занять та об’єктивного оцінювання знань студентів. 

 

Відповідальні: викладачі іноземної мови               

Контроль: голова циклової комісії 

 

2.3 З метою застосування студентами іноземної мови у майбутній професійній діяльності 

викладачам необхідно систематично спрямовувати свою роботу на підвищення рівня 

знань студентів шляхом розробки та використання у навчальному процесі 

індивідуальних завдань та завдань різного ступеня складності. 

 

Відповідальні: викладачі іноземної мови               

Контроль: голова циклової комісії 

 



 

Рішення педагогічної ради від 24.02.2016 року 

 

1. Заслухавши та обговоривши доповідь «Підсумки виконання методичної роботи 

за І півріччя та результати зимової екзаменаційної сесії», педагогічна рада вирішила: 

 

1.1 Головам циклових комісій здійснювати постійний контроль за процесом створення та 

поповнення комплексу навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

викладачами циклових комісій; підвищити особисту відповідальність під час 

затвердження навчально-методичної документації. 

Відповідальні: голови циклових комісій 

Контроль: заступник директора з         

навчальної роботи  

 

1.2 З метою надання викладачам методичної допомоги у проведенні навчальних занять 

різних типів головам циклових комісій, завідуючим відділеннями, заступникам 

директора систематично відвідувати заняття викладачів усіх циклових комісій. 

Результати аналізу відвіданих занять обов’язково розглядати на засіданнях циклових 

комісій щомісяця. 

Відповідальні: голови циклових комісій, 

завідуючі віділеннями, заступники 

директора 

Контроль: директор технікуму 

 

1.3 З метою якісного формування у студентів умінь і навичок вільного володіння 

іноземною мовою викладачам урізноманітнювати форми і методи роботи з різним рівнем 

підготовки студентів, вдосконалювати методику проведення навчальних занять. 

Відповідальні: викладачі  

Контроль: заступник директора з 

навчальної роботи 

 

1.4 З метою сприяння вивченню англійської мови для розширення доступу до світових 

можливостей, забезпечення інтеграції України до Європейського простору розробити 

комплекс заходів на 2016 та наступні 3 роки, що будуть спрямовані на активізацію 

вивчення англійської мови студентами і викладачами. 

Відповідальні: викладачі іноземної мови 

Контроль: голова циклової комісії 

 

1.5 З метою підвищення якості знань студентів викладачам технікуму удосконалювати 

форми і методи викладання навчального матеріалу, контролю знань студентів, сприяти 

зацікавленню у вивченні студентами навчальних дисциплін. 

Відповідальні: викладачі 

Контроль: голови циклових комісій, 

заступник директора з навчальної роботи 

 

1.6 Усім викладачам систематично підвищувати рівень власної культури мовлення та 

більше уваги приділяти мовленнєвій грамотності студентів. 

Відповідальні: викладачі  



Контроль: заступник директора з виховної 

роботи 

 

2. Заслухавши та обговоривши доповідь «Реалізація міжпредметних зв’язків під 

час викладання дисциплін туристичного спрямування», педагогічна рада вирішила: 

 

2.1 З метою сприйняття навчального матеріалу студентами та відповідно до навчальних 

програм спеціальності «Туризм», викладачам, які викладають навчальні дисципліни 

туристичного спрямування, постійно встановлювати міжпредметні зв’язки. 

Відповідальні: викладачі                                

Контроль: голова циклової комісії 

спеціальних дисциплін туристичного 

спрямування та фізичного виховання 

 

2.2 Усім викладачам для формування професійних умінь і навичок студентів за 

спеціальністю «Туризм» використовувати інтегровані тексти, міжпредметні завдання 

професійного спрямування, роботу з різними фаховими періодичними виданнями, 

інтернет-джерелами і навчальною літературою. 

Відповідальні: викладачі                                 

Контроль: голови циклових комісій  

   

2.3 Викладачам, які працюють зі студентами спеціальності «Туризм» впроваджувати у 

навчально-виховний процес інтегровані заняття, з метою реалізації основних вимог 

національно-патріотичного виховання активізувати роботу щодо проведення навчально-

екскурсійних занять до туристичних підприємств та краєзнавчих екскурсій. 

Відповідальні: викладачі                                 

Контроль: голови циклових комісій 

 

3. Заслухавши та обговоривши доповідь «Формування мотивації навчальної 

діяльності за сучасних умов під час викладання спеціальних товарознавчих дисциплін», 

педагогічна рада вирішила: 

 

3.1 З метою поліпшення якості навчання викладачам спеціальних товарознавчих 

дисциплін сприяти формуванню мотивації навчальної діяльності студентів та спонукати 

їх до активної творчо-пошукової, дослідницької роботи; створювати відповідні умови 

для навчання і розвитку творчої особистості студентів. 

 

Відповідальні: викладачі  циклової 

комісії                

Контроль: голова циклової комісії 

спеціальних дисциплін комерційного 

спрямування та товарознавчих 

дисциплін   

 

4. Про надання стипендії Президента України кращому студенту технікуму. 

4.1 Клопотати перед Радою ректорів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації про призначення 

іменної стипендії Президента України кращій студентці технікуму, Голові студентського 

парламенту Шевченко Поліні Тарасівні, студентці групи ТКД-7-09-13. 


