
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

проведення засідання в on-line режимі Ради директорів фахових коледжів  

Запорізької області 10.12.2020 року об 13:00 

 

№ 

п/п 
Питання до розгляду Відповідальна особа 

1.  Дистанційний і змішаний формат навчання, 

як простір можливостей та необхідність 

налагодження ефективної взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу та реалізація 

його в закладах фахової передвищої освіти 

Запорізької області 

( Обмін досвідом ) 

Доповідач: директор ЗФККТ 

 НУ «Запорізька політехніка» 

Баршай О.К. 

2.  Створення єдиного інформаційного 

середовища освітнього процесу в 

Запорізькому фаховому коледжі 

компʼютерних технологій НУ «Запорізька 

політехніка» - корпоративного  Google 

Classroom (використання пакета хмарних 

сервісів  Google GSuite for Education), як 

забезпечення якості і прозорості  проведення 

освітнього процесу 

Доповідач: завідувач навчальної 

лабораторії «Кластер 

моделювання 3D Science» 

Запісочний А.М.  

3.  Подання кандидатів на призначення іменної 

стипендії Президента України, які мають 

успішне навчання за результатами зимової 

сесії 2020-2021 н.р. (згідно черговості 

коледжів). 

Доповідач директор ЗФККТ 

 НУ «Запорізька політехніка» 

Баршай О.К. 

4.  Про обговорення кандидатури представника 

ради директорів фахових коледжів 

Запорізької області для включення до складу 

колегії щодо організації повноважень 

ДСУЯО України на території Запорізької 

області та її подання. Доповідач директор 

ЗФККТ 

 НУ «Запорізька політехніка» Баршай О.К. 

Доповідач директор ЗФККТ 

 НУ «Запорізька політехніка» 

Баршай О.К. 

5.  Різне  

 

 

Голова ради директорів  

фахових коледжів  

Запорізької області        О.К. Баршай 
 

вик. секретар ради 

Вергун Ірина 

050 241 3227 



 

ПРОТОКОЛ  

засідання ради директорів фахових коледжів  

 Запорізької області 

 

м. Запоріжжя         10.12.2020 

 

Запорізькій фаховий  коледж  

компʼютерних технологій 

Національного університету 

«Запорізька політехніка»       13:00 

проведення засідання в on-line режимі 

 

Голова засідання: Баршай Ольга Костянтинівна, голова ради директорів 

фахових коледжів Запорізької області. 

 

Присутні  18  членів ради, список додається до протоколу. 

Запрошені:– тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту 

освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації -  Захарчук  В.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Дистанційний і змішаний формат навчання, як простір 

можливостей та необхідність налагодження ефективної взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу та реалізація його в закладах фахової 

передвищої освіти Запорізької області ( Обмін досвідом ) (доповідач:  голова  

ради  директорів Баршай О.К.). 

2. Створення єдиного інформаційного середовища освітнього 

процесу в Запорізькому фаховому коледжі компʼютерних технологій НУ 

«Запорізька політехніка» - корпоративного  Google Classroom (використання 

пакета хмарних сервісів  Google GSuite for Education), як забезпечення якості 

і прозорості  проведення освітнього процесу (доповідач: завідувач навчальної 

лабораторії «Кластер моделювання 3D Science» Запісочний А.М.) 
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3. Подання кандидатів на призначення іменної стипендії 

Президента України, які мають успішне навчання за результатами зимової 

сесії 2020-2021 н.р. (згідно черговості коледжів) доповідач: директор ЗФККТ 

НУ «Запорізька політехніка» Баршай О.К. 

4. Про обговорення кандидатури представника Ради директорів 

фахових коледжів Запорізької області для включення до складу колегії щодо 

організації повноважень ДСУЯО України на території Запорізької області та 

її подання. 

5. Різне.  

 

1.СЛУХАЛИ:  

Баршай О.К., голову ради директорів коледжів та училищ Запорізької 

області, яка наголосила, що дистанційне навчання (як форма змішаного 

навчання) - це сучасний формат освіти, цілеспрямований інтерактивний 

процес взаємодії викладача та студента, що ґрунтується на використанні 

сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, які дозволяють 

здійснювати навчання на відстані. Він вимагає від викладачів володіння 

сучасними педагогічними та інформаційними технологіями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ялова О.О., викладач – методист Запорізького фахового коледжу 

компʼютерних технологій, спеціаліст вищої категорії, яка ознайомила 

присутніх з цифровими інструментами та електронними освітніми ресурсами 

для роботи викладача, та розповіла про досвід роботи на прикладі 

викладання своїх дисциплін з використанням інструменту від Google - Google 

Classroom. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1 Інформацію прийняти до відома. 
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2 Узагальнити досвід колег щодо якісного  проведення навчальних 

занять з використанням нових освітніх технологій, забезпечувати постійне 

вдосконалення освітнього середовища. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Запісочного А.М., завідувача навчальної лабораторії «Кластер 

моделювання 3D Science», який продемонстрував організацію структури, 

адміністрування та контролю освітнього процесу та подальше застосування 

освітньої платформи в коледжі як моделі змішаного навчання, яка поєднує 

переваги он-лайн навчання, із навчанням в аудиторії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1 Інформацію прийняти до відома. 

2 Незалежно від обраної освітньої платформи забезпечувати 

підвищення ефективності організації та якості освітнього процесу 

викладачами закладів фахової передвищої освіти,  як необхідної складової 

для розвитку кваліфікованого, інтелектуального, високопрофесійного 

цілеспрямованого процесу взаємодії викладача та студентів, вчасно 

реагувати на ризики. 

 

3 СЛУХАЛИ: 

Баршай О.К., голову ради директорів коледжів та училищ Запорізької 

області, яка проінформувала про подання кандидатів на призначення іменної 

стипендії Президента України, які мають успішне навчання за результатами 

зимової сесії 2020-2021 н.р. (згідно черговості коледжів). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1 Інформацію прийняти до відома. 

2 Керівництву навчальних закладів визначитися з кандидатурою, 

повідомити Вергун Ірину Броніславівну на електронну адресу 
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zkr.rada@gmail.com про наявність або відсутність кандидатури та надати 

документи (у разі наявності кандидата на призначення стипендії) згідно 

переліку, зазначеному в надісланих листах. 

 

4 СЛУХАЛИ: 

Баршай О.К., голову ради директорів коледжів та училищ Запорізької 

області, яка ознайомила присутніх з листом ДСЯО у Запорізькій області 

«Про надання кандидатури до складу колегії» від 03.12.2020р. № 05-24/518 

згідно якому, с метою реалізації державної політики та вирішення нагальних 

питань в галузі освіти в Запорізький області, управління організовує роботу 

колегії на 2021 рік, як консультативно-дорадчого органу. Виходячи з 

вищенаведеного, є необхідність обговорення кандидатури представника Ради 

директорів фахових коледжів Запорізької області для включення до складу 

колегії щодо організації повноважень ДСУЯО України на території 

Запорізької області та її подання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Грибанова О.Є., директор  економіко-правничого    фахового    коледжу  

ЗНУ, яка запропонувала кандидатуру директора фахового коледжу 

компʼютерних технологій НУ «Запорізька політехніка», як представника 

Ради директорів фахових коледжів Запорізької області для включення до 

складу колегії управління Баршай О.К.  

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Підтримати пропозицію Грибанової О.Є., директора  економіко-

правничого    фахового    коледжу  ЗНУ щодо подання кандидатури 

директора фахового коледжу компʼютерних технологій НУ «Запорізька 

політехніка», як представника Ради директорів фахових коледжів Запорізької 

області для включення до складу колегії управління Баршай О.К. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

  «ЗА»- 19 осіб; 

«ПРОТИ»- 0 осіб; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

4.2 Секретарю Ради директорів подати кандидатуру представника Ради 

директорів фахових коледжів Запорізької області для включення до складу 

колегії щодо організації повноважень ДСУЯО України на території 

Запорізької області Баршай О.К. згідно форми наведеній в листі ДСЯО у 

Запорізькій області «Про надання кандидатури до складу колегії» від 

03.12.2020р. № 05-24/518 до 10.12.2020р. 

 

 

Голова засідання         О.К. Баршай 
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Присутні на засіданні ради директорів фахових коледжів 

Запорізької області 

 

1. Дудников Олександр Сергійович, директор Запорізького 

авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка 

2. Рябенко Євген Миколайович, директор Запорізького 

електротехнічного фахового коледжу Національного університету  

«Запорізька політехніка» 

3. Камєнєв  Олександр Семенович, директор Державного вищого 

навчального закладу  «Запорізький будівельний коледж» 

4. Кузнєцова Наталія Петрівна, заступник директора Державного 

вищого навчального закладу  «Запорізький будівельний коледж» 

5. Черненко Віктор Вячеславович, директор Відокремленого 

структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 

6. Варавка Ірина Петрівна, директор Комунального закладу 

«Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради 

7. Лопатинська Наталія Анатоліївна, директор Педагогічного 

коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

8. Баршай Ольга Костянтинівна, директор Запорізького фахового 

коледжу компʼютерних технологій Національного університету «Запорізька 

політехніка» 

9. Олійник Олександр Леонтійович, директор Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій 

Запорізького національного університету» 

10. Бовбас Олександр Юрійович, методист Відокремленого 

структурного підрозділу  «Бердянський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 

11. Новік Наталя Вікторівна, директор Дніпрорудненського 

індустріального коледжу 

12. Сіроштан Катеріна Олексіївна, заступник директора з НВР 

Дніпрорудненського індустріального коледжу 

13. Настасяк Іван Романович, директор Комунального закладу 

«Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради 

14. Галько Тетяна Іванівна, заступник директора з НР Комунального 

закладу «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної 

ради 

15. Єгоров Михайло Олексійович, директор Комунального закладу 

«Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтва» Запорізької 

обласної ради 

16. Мельник Олександр Васильович, директор Відокремленого 

структурного підрозділу «Мелітопольський фаховий  коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 
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17. Герченов Олександр Вікторович, директор Відокремленого 

структурного підрозділу «Ногайський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 

18. Слінкін Сергій Михайлович, заступник директора з НР 

Відокремленого структурного підрозділу «Ногайський фаховий коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного» 

19 Ганус Володимир Миколайович, директор Токмацького 

механічного фахового коледжу Національного університету «Запорізька 

політехніка» 

20. Опанасенко Юлія Валеріївна, в.о. директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Василівський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 

21. Грибанова Олена Євгенівна, директор Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 

22. Кілєєва Ольга Павлівна, в.о. директора Медичного фахового 

коледжу Запорізького державного медичного університету 



ПРОЕКТ РІШЕНЬ 

Засідання Ради директорів фахових коледжів Запорізької області 

10 грудня 2020 року  

 

 Заслухавши і обговоривши усі питання порядку денного засідання, Рада 

директорів  

 

ВИРІШИЛА: 

 

По першому питанню: Дистанційний і змішаний формат навчання, як 

простір можливостей та необхідність налагодження ефективної взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу та реалізація його в закладах фахової 

передвищої освіти Запорізької області ( Обмін досвідом ) 

 1 Інформацію прийняти до відома. 

 2 Узагальнити досвід колег щодо якісного  проведення 

навчальних занять з використанням нових освітніх технологій, забезпечувати 

постійне вдосконалення освітнього середовища. 

По другому питанню: Створення єдиного інформаційного середовища 

освітнього процесу в Запорізькому фаховому коледжі компʼютерних 

технологій НУ «Запорізька політехніка» - корпоративного  Google Classroom 

(використання пакета хмарних сервісів  Google GSuite for Education), як 

забезпечення якості і прозорості  проведення освітнього процесу. 

1 Інформацію прийняти до відома. 

2 Незалежно від обраної освітньої платформи забезпечувати 

підвищення ефективності організації та якості освітнього процесу 

викладачами закладів фахової передвищої освіти,  як необхідної складової 

для розвитку кваліфікованого, інтелектуального, високопрофесійного 

цілеспрямованого процесу взаємодії викладача та студентів, вчасно 

реагувати на ризики.цілеспрямованого процесу взаємодії викладача та 

студентів незалежно від обраної освітньої платформи.  

По третьому питанню: (Подання кандидатів на призначення іменної 

стипендії Президента України, які мають успішне навчання за результатами 

зимової сесії 2020-2021 н.р. (згідно черговості коледжів): 



1 Інформацію прийняти до відома. 

2 Керівництву навчальних закладів визначитися з кандидатурою, 

повідомити Вергун Ірину Броніславівну на електронну адресу 

zkr.rada@gmail.com про наявність або відсутність кандидатури та надати 

документи (у разі наявності кандидата на призначення стипендії) згідно 

переліку, зазначеному в надісланих листах. 

По четвертому питанню: Про обговорення кандидатури представника 

ради директорів фахових коледжів Запорізької області для включення до 

складу колегії щодо організації повноважень ДСУЯО України на території 

Запорізької області та її подання. 

1 Підтримати пропозицію Грибанової О.Є., директора  економіко-

правничого    фахового    коледжу  ЗНУ щодо подання кандидатури 

директора фахового коледжу компʼютерних технологій НУ «Запорізька 

політехніка», як представника Ради директорів фахових коледжів Запорізької 

області для включення до складу колегії управління Баршай О.К. 

2 Секретарю Ради директорів подати кандидатуру представника 

Ради директорів фахових коледжів Запорізької області для включення до 

складу колегії щодо організації повноважень ДСУЯО України на території 

Запорізької області Баршай О.К. згідно форми наведеній в листі ДСЯО у 

Запорізькій області «Про надання кандидатури до складу колегії» від 

03.12.2020р. № 05-24/518 до 10.12.2020р. 


