
Рішення педагогічних рад за 2016 рік 

Педагогічна рада протокол №23 від 01.02.2016 р.: 

1. Студентам спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта», 5.01010101 

«Дошкільна освіта», які мають академічну заборгованість  на 01.02.16р., 

дозволити ліквідувати академічну неуспішність до 15.02.16р. 

2. Дозволити скласти академічну неуспішність студентам випускного курсу:  

2.1 . Смішко Аліні Юріївні, студентці 141 групи, спеціальності 5.01010201 

«Початкова освіта», додаткова кваліфікація «Керівник дитячого 

хореографічного колективу» з педагогічної практики, у дитячих 

оздоровчих таборах з 01.06.2016 року; 

2.2 . Овсепяну Вачику Хачиковичу, студентові 141 групи, спеціальності 

5.01010201 «Початкова освіта», додаткова кваліфікація «Організатор 

спортивних секцій та клубів» з дисциплін, які виносились на заліково-

екзаменаційну сесію, з 02.02. по 23.03.2016 року за індивідуальним 

розкладом та педагогічної практики з 01.04. по 15.05.2016 року за 

індивідуальним розкладом. 

3. Завідувачу відділення «Початкова освіта» Лященко М.Б. підготувати 

розклад ліквідації академічної неуспішності студентом Овсепяном В.Х. 

4. Завідувачу навчально-виробничої практики Якущенку А.В. підготувати 

розклад ліквідації академічної неуспішності студентами Овсепяном В.Х., 

Смішко А.Ю. 

Педагогічна рада протокол №24 від 19.02.2016 р.: 

1. Класним керівникам І курсів запланувати проведення виховних годин 

щодо формування у студентів вміння розподіляти свій час при підготовці 

до занять. 

2. Викладачам коледжу проводити консультації для студентів І курсів з 

предметів загальноосвітнього циклу з метою підвищення якісного 

показника знань студентів, відповідно до графіків роботи викладачів у 

навчальних аудиторіях. 

3. Класним керівникам І курсів співпрацювати з практичним психологом 

коледжу з метою удосконалення умов адаптації студентів коледжу. 

4. Практичному психологу Шаповаловій К.В. провести індивідуальну 

психологічну діагностику студентів коледжу, які мають низький рівень 

адаптації,  та розробити програму їх психолого-педагогічного супроводу. 

5. Студентці Мудровській К, яка має академічну неуспішність, ліквідувати 

її до 01.04.2016 р. з оформленням відповідної навчальної документації. 

6. Студенту Рабчинюку Д., який має академічну неуспішність, ліквідувати її 

до 15.05.2016 р. з оформленням відповідної навчальної документації. 

7. Студентам 141 групи Смішко А., Овсепяну В. ліквідувати академічну 

неуспішність у терміни, зазначені у наказі по коледжу №2-Н від 

01.02.2016 р. «Про ліквідацію академічної неуспішності студентами 



спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» Овсепяном В.Х, 

Смішко А.Ю.». 

8. Класним керівникам студентів, що мають академічну неуспішність 

Ільйонок О.В., Роговській Г.О., Жуковій О.В., Гладкій Ю.В., повідомити 

батьків та тримати на постійному контролі хід перездачі та 

відпрацювання заборгованості студентами. 

9. Головам П(Ц)К доопрацювати пріоритетні напрямки діяльності П(Ц)К до 

25.02.16 р. 

10.  Обговорити на засіданнях П(Ц)К форми проведення комплексного 

кваліфікаційного іспиту у 2016 році. 

11. Затвердити наказом по коледжу орієнтовні складові блогу випускника 

педагогічного коледжу. Кожному випускнику коледжу створити свій 

блог.  

12.  Методистам безперервної педагогічної практики звернути увагу на 

написання студентами-практикантами розгорнутих конспектів уроків. 

13.  Головам П(Ц)К викладачів фізико-математичних дисциплін та нових 

інформаційних технологій Пєрміновій І.О., української філології 

Маловій І.О., соціально-економічних дисциплін Шаповаловій Н.Ю. 

розробити до 07.03.16 р.: 

13.1. Програму вступних випробувань з математики, української мови 

для абітурієнтів, що вступають на навчання на основі базової 

загальної середньої освіти на спеціальність «Початкова освіта», 

«Дошкільна освіта». 

13.2. Розробити пакети тестових завдань з математики і української мови 

для абітурієнтів, що вступають на навчання на основі базової 

загальної середньої освіти на спеціальність «Початкова освіта», 

«Дошкільна освіта» (по 30 варіантів): 

- тестові завдання з математики, української мови; 

- інструкції до виконання тестових завдань; 

- бланки відповідей з кожного предмету; 

- рекомендації до проведення тестових завдань. 

13.3. Програми співбесіди до вступних випробувань з математики, 

української мови для базової загальної середньої освіти, з 

української мови та історії України – для повної загальної середньої 

освіти. 

14. При складанні тестових завдань керуватись програмами загальноосвітніх 

навчальних закладів, схвалених Наказом МОН України №1021 від 

28.10.2010 року «Про надання навчальним програмам для 11-річної 

школи грифа «Затверджено Міністерством освіти і науки України та 

рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України №1/9-305 

від 26.06.2015 року «Особливості вивчення базових дисциплін у 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році». 

15.  Заступнику директору з навчальної роботи, заступнику голови 

приймальної комісії Бернвальдт Т.С., членам приймальної комісії 



Деменніковій Т.В., Тупікіній С.В., Шаповаловій Н.Ю., Маловій І.О., 

Корчаку М.М. розробити та подати на затвердження до 07.03.2016 року: 

15.1. Програму комплексного фахового випробування для вступників, 

які вже здобули вищу педагогічну освіту певного освітньо-

кваліфікаційного рівня за певним напрямом підготовки 

(спеціальністю) або вищу освіту за іншими напрямами підготовки 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста напрямок підготовки 0101 «Педагогічна освіта» 

спеціальності  5.01010101 «Дошкільна освіта» у межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу (заочна форма навчання), згідно розділу 

ІІІ Вимоги до рівня вступників пункту 4. 

15.2. Розробити комплексні тести для вступного випробування 

абітурієнтів, які вже здобули вищу педагогічну освіту певного 

освітньо-кваліфікаційного рівня за певним напрямом підготовки 

(спеціальністю) для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста спеціальності  5.01010101 «Дошкільна 

освіта» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу (заочна 

форма навчання), згідно розділу ІІІ Вимоги до рівня вступників 

пункту 4 з наступних предметів: 

1. Педагогіка 

2. Українська мова за професійним спрямуванням 

3. Історія України 

для абітурієнтів розділу ІІІ Вимоги до рівня вступників п.4, які вже 

здобули вищу освіту за іншими напрямами підготовки для здобуття  

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності  

5.01010101 «Дошкільна освіта» у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу (заочна форма навчання), з наступних предметів: 

1. Українська мова за професійним спрямуванням 

2. Біологія 

3. Історія України 

15.3. Розробити комплексні тести для вступного випробування 

абітурієнтів відповідно розділу ІІІ Вимоги до рівня вступників 

пункту 4 у межах ліцензованого обсягу на вакантні місця осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність  з 

наступних предметів: 

1. Українська мова та література 

2. Історія України 

15.4. Розробити комплексні тести для вступного випробування 

абітурієнтів відповідно розділу ІІІ Вимоги до рівня вступників 

пункту 4: у межах вакантних місць ліцензованого обсягу осіб, які 

здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-



кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з наступних 

предметів: 

1. Українська мова та література 

2. Історія України 

Педагогічна рада протокол №25 від 29.02.2016 р.: 

1. Викликати до коледжу батьків студенток Свєтловської О. (221 група), 

Макари В. (211 група), Федотової О. (211 група), Стрельник С.             

(132 група), Кадашинської Д. (132 група), Реміз Н. (123 група), Азарової 

А. (123 група), які розповсюджували неналежну інформацію в соціальних 

мережах.  

2. Затвердити програму комплексного кваліфікаційного іспиту на 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» у 2015-2016 навчальному 

році 

3. Затвердити програму комплексного кваліфікаційного іспиту на 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» у 2015-2016 навчальному 

році 

4. Затвердити програми державних екзаменів з додаткових кваліфікацій  

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» у 2015-2016 навчальному 

році 

5. Затвердити програми державних екзаменів з додаткових кваліфікацій  

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» у 2015-2016 навчальному 

році 

Педагогічна рада протокол №26 від 18.03.2016 р.: 

1. Завідуючим відділенням Лященко М.Б., Скворцову А.В. затвердити 

порядок встановлення та ліквідацію порушень щодо ведення навчальної 

документації. 

2. Викладачам коледжу при перевірці письмових робіт з усіх навчальних 

дисциплін враховувати орфографічні та пунктуаційні помилки. 

3. Викладачам коледжу працювати над формуванням навичок усного і 

писемного мовлення студентів при викладанні навчальних дисциплін. 

4. Керівникам курсових робіт при оцінюванні курсових робіт виправляти 

мовні помилки, і враховувати орфографічну та пунктуаційну грамотність 

при виставленні балів за курсові роботи. 

5. Викладачам коледжу продовжувати створювати мультимедійні 

супроводи до лекційних, семінарських та практичних занять. 

6. Викладачам коледжу при здійснені поточного та семестрового контролю 

знань студентів здійснювати комп’ютерне тестування. 

7. Студентам коледжу під керівництвом викладачів створити веб-сторінки. 

8. Головам П(Ц)К провести засідання П(Ц)К з питання «Склад блогу для 

студентів випускників педагогічного коледжу», подати заступнику 

директора з навчальної роботи матеріали на затвердження до 



29.03.2016 р., розробити вимоги до підготовки відео матеріалів та змісту 

вкладок блогів. 

9. Головам П(Ц)К викладачів фізико-математичних дисциплін та нових 

інформаційних технологій Пєрміновій І.О., соціально-економічних 

дисциплін Шаповаловій Н.Ю., іноземної філології Кайдаш Ж.С., 

дошкільних дисциплін Кузнєцовій О.В., природничих дисциплін Корчаку 

М.М., фізичного виховання Кондратьєвій О.В. підготувати звіт про 

виконану роботу та стан впровадження ІКТ в навчальний процес з 

конкретним змістом форм, видів та методів роботи викладачів. 

10.  Затвердити екзаменаційні матеріали для вступних випробувань у 

2016 році. 

 11.Затвердити атестаційну характеристику на викладача української 

філології Малову І.О., порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Управління освіти і науки  Херсонської обласної державної адміністрації 

про відповідність Малової І.О. раніше присвоєній кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач». 

12.Затвердити атестаційну характеристику на викладача української філології 

Сіденко В.М., порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Управління освіти і науки  Херсонської обласної державної адміністрації про 

присвоєння  кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії». 

13.Затвердити атестаційну характеристику на викладача іноземної філології 

Роговську Г.О., клопотати перед атестаційною комісією про присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».  

14.Затвердити атестаційну характеристику на викладача іноземної філології 

Жукову Ю.В., клопотати перед атестаційною комісією про присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».   

15.Затвердити атестаційну характеристику на бібліотекаря Ізмайлову О.В., 
клопотати перед атестаційною комісією про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії». 

16. Затвердити «Положення про порядок та умови обрання студентами 

переліку навчальних дисциплін із числа вибіркових у Бериславському 

педагогічному коледжі імені В.Ф.Беньковського». 

17. Задовольнити прохання студентки Кравців О.А. на навчання за 

індивідуальним планом. 

   

  18. Погодити відрахування студентки заочної форми навчання спеціальності   

5.01010101 «Дошкільна освіта» Смоліної Т.В. 

 

 


