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Про виконання рішень 

педагогічної ради від 20.05.2020 

 

       Відповідно до річного плану роботи 20.05.2020 було проведено чергове 

засідання педагогічної ради. На  розгляд було винесено такі питання  порядку 

денного (протокол № 13 від 20.05.2020): 

1.Про організацію поточного семестрового контролю та атестації 

здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання на 

основі рекомендацій, викладених у листі МОН №1/9-249  від 14.05.2020. 

2. Про робочі навчальні плани спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 

Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Фізична 

культура) на 2020-2021 навчальний рік. 

3.Про організацію навчальних практик студентів в умовах карантину. 

4. Про перенесення на наступний семестр годин навчально-польових 

зборів (предмет "Захист Вітчизни" (юнаки)). 

5. Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації викладачами 

коледжу  в 2019-2020 навчальному році. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Лист МОН №1/9-249 від 14.05.2020 року «Щодо організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із 

застосуванням дистанційних технологій взяти до уваги. 

1.2. Рекомендувати до затвердження додаток до Положення про 

організацію освітнього процесу у ВКНЗ "Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради, затвердженого 

16.02.2018. 

1.3. У випадку продовження карантину на час екзаменаційної сесії, 

відповідно до пункту 3.3 вищеназваного листа, враховуючи, що заходи 

поточного контролю, проведені в навчальних групах, дозволяють остаточно 

визначити рівень набуття передбачених навчальною дисципліною результатів 

навчання, рекомендувати виставлення підсумкової оцінки за екзамен із 

дисциплін, що виносяться на екзаменаційну сесію у 121-123, 131-133, 221, 231, 

321, 331 групах, шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у 

екзаменаційну оцінку. 

1.4. У випадку продовження карантину на час екзаменаційної сесії, у 

випускних 141-143, 241, 341 групах, екзаменаційну сесію провести у формі 

тестового контролю (GooglForm) або усних відповідей через відеозв'язок за 



допомогою  Googlе додатку Мееt із обов'язковою синхронною ідентифікацією 

студентів. 

1.5. У випадку продовження карантину, атестацію здобувачів вищої 

освіти (141-143,241, 341 групи) провести у формі усних відповідей через 

відеозв'язок за допомогою  Google додатку Мееt із обов'язковою синхронною 

ідентифікацією студентів. 

 

2.1. Рекомендувати до затвердження робочі навчальні плани  на 2020-

2021 навчальний рік для спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Фізична культура) 

підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. 

 

3.1. Відповідно до листа МОН №1/9-249 від 14.05.2020 «Щодо організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із 

застосуванням дистанційних технологій» за умови продовження карантину   

рекомендувати перенести на наступний семестр шляхом унесення змін до 

навчальних програм  такі види навчальної практики:  

- 45 год. навчальної (польової) практики з основ природознавства і 

краєзнавства для студентів ІІ курсу спеціальності 013 Початкова  освіта; 

- 90 год.  навчальної практики «Літній табірний збір» для студентів ІІ 

курсу спеціальності 014 Середня освіта  (Фізична культура);  

- 120 год. навчальної практики в майстернях для студентів ІІ курсу 

спеціальності 014 Середня освіта  (Трудове навчання та технології). 

3.2. Результати оцінювання навчальних досягнень студентів 121-123, 321, 

221 груп з навчальної (польової) практики з основ природознавства і 

краєзнавства, навчальної практики «Літній табірний збір», навчальної практики 

в майстернях не враховувати при розрахунку рейтингового балу здобувачів 

освіти у ІV семестрі 2019-2020 н.р. та врахувати при розрахунку рейтингового 

балу в V семестрі  2020-2021 н.р. 

 

4.1. Відповідно до п.3.2 листа МОН №1/9-249 від 14.05.2020 «Щодо 

організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із 

застосуванням дистанційних технологій рекомендувати перенести 8 год. 

навчально-польових зборів (предмет "Захист Вітчизни" (юнаки)) з ІІ семестру 

2019-2020 навчального року на ІІІ семестр 2020-2021 навчального року. 

4.2. Результати оцінювання навчальних досягнень юнаків (211, 311, 111, 

112 навчальні групи) з предмета "Захист Вітчизни" не враховувати при 

розрахунку рейтингового балу здобувачів освіти у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. та 

врахувати при розрахунку рейтингового балу в ІІІ семестрі  2020-2021 н.р. 

 

5.1. Інформацію про виконання плану підвищення кваліфікації на 2020 

рік взяти до відома. 
 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 


