
УХВАЛА 

Педагогічної ради №4 від 24.02.2021 року 

Івано-Франківського фахового коледжу 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 

 

1. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів відділень 

Полякової Т.В., Сидорук О.М., Наконечної І.М. «Про підсумки діяльності 

Івано-Франквіського фахового коледжу в І семестрі 2020-2021 н.р. та 

завдання  щодо забезпечення якості освітнього процесу» педагогічна рада  

УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію доповідачів «Про підсумки діяльності Івано-Франквіського 

фахового коледжу в І семестрі 2020-2021 н.р. та завдання  щодо забезпечення 

якості освітнього процесу» взяти до уваги.  

2. З метою розробки та запровадження внутрішньої системи якості 

освітньої діяльності коледжу створити робочу групу у такому складі: 

1) Москаленко Ю.М. – керівник робочої групи; 

2) Нестеренко С. В.  – заступник керівника робочої групи; 

3) Чупровська М.Я. – член робочої групи; 

4) Никорак Я.Я. – член робочої групи; 

5) Полякова Т.В. – член робочої групи; 

6) Сидорук О.М. – член робочої групи; 

7) Наконечна І.С. – член робочої групи; 

8) Ликтей Л.М. – член робочої групи; 

9) Скиданчук О.М. – член робочої групи; 

10) Стребкова І.В. – член робочої групи; 

11) Гоцуляк К.І. – член робочої групи; 

12) Драган О.Б. – член робочої групи; 

13) Селепій О.Д. – член робочої групи; 

14) Гой Н.В. – член робочої групи; 

15) Савчин Н.В. – член робочої групи; 

15) Вольвин Е.М. – член робочої групи; 



16) Глушко В.І. – член робочої групи. 

3. Робочій групі розробити та дукументально оформити комплексну 

програму щодо забезпечення якості освітнього процесу. Розроблену програму 

подати на розгляд та затвердження Педагогічної ради 

Термін: квітень 2021 року 

 4. Заступнику директора коледжу з навчально-виховної роботи 

Нестеренко С.В. подати робочій групі фактичні дані про стан кадрового 

забезпечення, реалізацію освітньо-професійних програм коледжу 

Термін: до 1 квітня 2021 року 

5. Головам ЦК, керівникам практик забезпечити збір рецензій (відгуків) 

роботодавців, керівників баз виробничих практик про якість освітньо-

професійних програм 

Термін: до 1 травня 2021 року 

6. Провести опитування студентів коледжу щодо якості освітньо-

професійних програм та викладання навчальних дисциплін. Узагальнити 

результати опитування та розглянути пропозиції.  

Термін: впродовж ІІ семестру 2020-2021 н.р. 

 

2. Заслухавши та обговоривши інформацію директора коледжу 

Москаленка Ю.М. «Про стан висвітлення інформації на офіційному веб-

сайті коледжу згідно ліцензійно-акредитаційних вимог» педагогічна рада  

УХВАЛЮЄ: 

1. Інфомацію директора коледжу Москаленка Ю.М. «Про стан 

висвітлення інформації на офіційному веб-сайті коледжу згідно ліцензійно-

акредитаційних вимог» взяти до відома. 

2. Упорядкувати офіційний веб-сайт  коледжу та його сторінки у 

відповідності до Постанови КМ України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (Назва 

Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 

від 10.05.2018),  зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10


№347 від 10.05.2018 року та № 180 від 03.03.2020 року, зокрема, п.36 та 

Додатку 32. 

3. До 10.03.2021 року сформувати редакційну групу офіційного веб-сайту 

коледжу в кількості 5-ти осіб. 

4. Забезпечити виконання рішення педагогічної ради коледжу у  

відповідності до розпорядження від 14.11.2019 року №175  «Про впорядкування 

рубрики «Навчально-методичне забезпечення» на веб-сторінках»  

5. Відповідальність за виконання даної ухвали покласти на голів ЦК, 

завідувачів відділень, секретаря навчальної частини Соболевського В.Р., 

заступника директора коледжу з навчально-методичної роботи Никорака Я.Я. 

 

3. Заслухавши та обговоривши інформацію педагогічних 

працівників, котрі підлягають атестації у 2021 році Скиданчук О.М., 

Сорокаліти О.В.  «Про узагальнення досвіду роботи, ефективність 

педагогічної діяльності та підвищення професійної кваліфікації в 

міжатестаційний період» педагогічна рада  

УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію доповідачів «Про узагальнення досвіду роботи, 

ефективність педагогічної діяльності та підвищення професійної кваліфікації в 

міжатестаційний період» взяти до уваги.  

2. У відповідності до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019 року та 

листами-роз’ясненнями) педагогічним працівникам дотримуватися 

обов’язкових вимог проходження одного разу на рік (впродовж п’яти років за 

накопичувальною системою) підвищення кваліфікації. 

3. У відповідності до постанови КМУ від 30 грудня 2015 року №1187 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 року, із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 10.05.2018 року № 347, від 

03.03.2020 року № 180 (зі змінами), присвоєння усіх, без винятку, означених 

кваліфікаційних категорій, («спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої 

категорії», «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «викладач-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n8


методист») здійснювати згідно з виконанням умов п. 38. Досягнення у 

професійній діяльності, які застосовуються для оцінки кадрового забезпечення 

освітніх компонентів, зараховуються за останні п’ять років: 

3.1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, включених до переліку фахових видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

3.2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів 

на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше 

п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;  

3.3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5,0 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторських 

аркушів на кожного співавтора);  

3.4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три 

найменування;  

3.5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

3.6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня;  

3.7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад;  

3.8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах;  



3.9) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих експертних рад у якості експерта Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної 

комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науковометодичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або 

фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та місцевого самоврядування;  

3.10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»; 

3.11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років;  

3.12) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій;  

3.13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік;  

3.14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-творчому рівні): керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 



конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;  

3.15) керівництво студентом, який зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі III-IV 

етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня);  

3.16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);  

3.17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під 

егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти);  

3.18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю 

збройних сил країн – членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);  

3.19) участь у професійних та/або громадських об’єднаннях за 

спеціальністю;  

3.20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років. 

 



4. Заслухавши інформацію директора коледжу Ю.М. Москаленка, 

методиста коледжу Л.М. Ликтей, розглянувши та обговоривши атестаційні 

характеристики педагогічних працівників Івано-Франківського фахового 

коледжу, котрі підлягають атестації у 2021 році педагогічна рада  

УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. На основі розгляду та обговорення затвердити характеристики 

педагогічних працівників, котрі атестуються у 2021 році. 

3. До 28.02.2021 року ознайомити педагогічних працівників з 

атестаційними характеристиками під підпис. 

4. До 15.03.2021 року узагальнити та завершити результати вивчення 

професійної діяльності та досвіду роботи викладачів, котрі підлягають 

атестації, забезпечити об’єктивність оцінок, дотримання умов атестації. 

Матеріали розглянути на засіданні атестаційної комісії. 

5. Методисту коледжу до 15.03.2021 року завершити роботу щодо 

підготовки атестаційних матеріалів викладачів, котрі атестуються у 2021 році. 

6. Відповідно до наказу ректора від 08.10.2020 року №578 «Про 

атестаційну комісію Івано-Франківського фахового коледжу» провести 

засідання атестаційної комісії коледжу 25.03.2021 року. 

7. До 01.04.2021 року завершити формування пакетів атестаційних 

документів (атестаційних листів, списків тощо).  

8. Методисту коледжу (секретарю атестаційної комісії), за результатами 

ухвали атестаційної комісії Івано-Франківського фахового коледжу оформити 

проект наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників Івано-

Франківського коледжу у 2021 році». 

9. Пакети атестаційних справ викладачів, котрі претендують на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання 

«викладач-методист», відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії», відповідність раніше присвоєного 

педагогічного звання «викладач-методист» подати до атестаційної комісії ІІІ 



рівня при департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської ОДА. 

10. Пакети атестаційних справ викладачів, за підсумками засідання 

атестаційної комісії подати до відділу кадрів Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

11. Відповідальність за виконання даної ухвали покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Нестеренко С.В. та методиста коледжу 

Ликтей Л.М. 

 

5. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста коледжу 

Ликтей Л.М. «Про погодження та рекомендації до друку навчально-

методичної літератури викладачів коледжу» педагогічна рада 

УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. Рекомендувати до друку навчальне видання «Методичні рекомендації 

до виконання дипломного проекту для спеціальності 022 «Дизайн». Видання 

друге доповнене. Автор-укладач Стребкова І.В.  

3. Рекомендувати до друку навчальне видання «Методичні вказівки до 

проведення занять з дисципліни «Основи композиції» для спеціальності 022 

«Дизайн». Автор-укладач Стребкова І.В. 

4. Рекомендувати до друку навчальне видання «Методичні рекомендації 

до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Художнє 

проектування» для спеціальності 022 «Дизайн». Видання друге доповнене. 

Автор-укладач Стребкова І.В.  

5. Рекомендувати до друку навчальне видання «Методичні рекомендації 

до проведення занять з дисципліни «Основи композиції» для студентів 

спеціальності 022 «Дизайн». Автор-укладач Стребкова І.В. 

6. Рекомендувати до друку методичну розробку «Чисельні методи. 

Матеріали для проведення практичних занять» для студентів спеціальності 113 

«Прикладна математика». Автор-укладач Калина Л.І. 



7. Рекомендувати до друку підручник «Методика трудового навчання з 

практикумом у ІІ-х частинах». Автор Цюняк О.П. 

8. Рекомендувати до друку навчальний посібник з логопедії «Логопедія: 

тези теоретичного матеріалу» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». 

Автор-укладач Салига І.М.  

9. Рекомендувати до друку навчальний посібник для учнів шкіл, студентів 

вищих навчальних  закладів. Цікава фізика. Частина І. Планета Земля. Автор-

укладач В.О. Коцюбинський, В.М.Бойчук. 

10. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Комп'ютерне 

проектування. Програма навчальної дисципліни та методичні рекомендації до її 

виконання» для спеціальності 022 «Дизайн». Плотнікова В.В. 

Контроль за виконання даної ухвали покласти на методиста коледжу 

Л.М. Ликтей. 

 

6. Різне. 

 

 

 


