
Міністерство освіти і науки України 
Класичний фаховий СумДУ

проект
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ № 8 

від 29 грудня 2021 р.

1. Забезпечити участь здобувачів освіти в дистанційних олімпіадах.

Термін: січень-лютий 2022 р. 
Відповідальні: ГЦК загальноосвітніх 
дисциплін
Контроль: заступник директора з НМР

2. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами 
освіти в освітньому процесі та науковій діяльності відповідно до Закону України «Про 
освіту» та нормативної бази коледжу.

Термін: постійно
Відповідальні: викладачі коледжу
Контроль: заступник директора з НМР

3. Провести повторне опитування у рамках комплексного самооцінювання ефективності 
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Термін: до кінця 2021-2022 н.р. 
Відповідальні: заступник директора з НМР
Контроль: директор

4. Розглядати питання з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Термін: систематично
Відповідальні: заступник директора з НР
Контроль: директор

5. Проводити профілактичну роботу з попередження корупційних правопорушень серед 
викладачів, співробітників та студентів коледжу.

Термін: систематично
Відповідальні: заступник директора з НР
Контроль: директор

6. Внести до посадової інструкції працівників закладу освіти пункт обов’язки викладачів 
щодо дотримання академічної доброчесності.

Термін: до кінця 2021-2022 н.р. 
Відповідальні: старший інспектор з 
кадрів
Контроль: директор

7. Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників за накопичувальною системою. 
Відповідальність за підвищення кваліфікації несе особисто викладач.



Термін: протягом року 
Відповідальні: педагогічний колектив 
Контроль: голови циклових комісій, 
завідувач навчально-методичним 
кабінетом

8. Внести до посадової інструкції працівників закладу освіти інформацію щодо захисту 
здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного 
насильства, приниження честі та гідности, дискримінації за будь-якою ознакою, 
пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача(-ки) освіти.

Термін: до кінця 2021-2022 н.р. 
Відповідальні: старший інспектор з 
кадрів
Контроль: директор

9. Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 
здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього 
процесу.

10. Застосовувати невідкладних заходів щодо припинення булінгу (цькування).

Термін: за необхідності 
Відповідальні: адміністрація 
Контроль: директор

11. Розробити систему контрольних заходів з виконання рішень даної педагогічної ради.

Термін: постійно
Відповідальні: секретар педагогічної 
ради
Контроль: директор

Голова педагогічної ради 

Секретар педагогічної ради лін ТУМАНОВА


