
Протокол № 3 

засідання Педагогічної ради 

Коледжу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

 

від "26 " квітня  2018 р.        м. Чернівці 

 

Голова Педагогічної ради - Собчук О.В. 

Секретар Педагогічної ради – Сикотюк І.М. 

 
Присутні: 

 

1. Собчук О.В. – директор коледжу; 

2. Докаль О.Я. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

3. Дерев’янчук М.Я. – заступник директора з навчально-методичної роботи; 

4. Гіщук О.С. – завідувач Економічним відділенням коледжу; 

5. Ковдриш В.В. – завідувач Природничим відділенням коледжу; 

6. Флорескул-Світова С.Л. – завідувач Юридичним відділенням коледжу; 

7. Білокрила О.Я. – зав. навч-метод. кабінетом; 

8. Альошкіна Н.П. – викладач інформатики; 

9. Апухтіна А.А. – викладач хімії: 

10. Балазюк В.Н. – викладач фізики; 

11. Бебих В.В. – викладач іноземної мови; 

12. Бербека А.В. – викладач іноземної мови; 

13. Бойчук О.І. – викладач іноземної мови; 

14. Верезуб Л.В. – викладач української мови; 

15. Веренько М.М. – викладач іноземної мови; 

16. Гайдукевич-Ратушна О.І. – викладач математики; 

17. Гарвасюк О.І. – викладач української мови та літератури; 

18. Гнат С.І. – викладач економічних дисциплін; 

19. Гудзик І.В. – викладач інформатики; 

20. Дерев’янчук В.Я. – викладач історії; 

21. Добровольська Н.Д. – викладач іноземної мови; 

22. Доманчук А.Д. – викладач правознавчих дисциплін; 

23. Дутчак С.В. – викладач математики; 

24. Єгоров П.В. – викладач правознавчих дисциплін; 

25. Завійська Т.А. – викладач зарубіжної літератури; 

26. Захарчук І.О. – викладач іноземної мови; 

27. Звоздецька І.В. – викладач правознавчих дисциплін; 

28. Кемінь У.В. – викладач української мови та літератури; 

29. Коваленко К.О. – викладач інформатики; 

30. Колотило І.Л. – викладач біології; 

31. Корецька А.М. - викладач іноземної мови; 

32. Коропецький В.В. – викладач інформатики; 

33. Котелевська Р.А. – викладач іноземної мови; 

34. Крошка Т.І. – викладач математики; 

35. Кузик О.В. – викладач іноземної мови; 

36. Кушнір А.В. – викладач Захисту Вітчизни; 

37. Луган О.І. – викладач економічних дисциплін; 

38. Луцюк Ю.В. – викладач інформатики; 

39. Маковей Ю.П. – викладач економічних дисциплін; 



40. Марко І.В. – викладач української мови та літератури; 

41. Марку В.І. – викладач іноземної мови; 

42. Марценяк Н.О. – викладач економічних дисциплін; 

43. Мельничук А.В. – викладач математики; 

44. Михайлюк Н.М. – викладач математики; 

45. Міхайлик Т.О. – викладач іноземної мови; 

46. Молдован В.І. – викладач правознавчих дисциплін; 

47. Морозевич Ю.Д. –  викладач біології; 

48. Осадець О.М. – викладач економічних дисциплін; 

49. Павлюк Д.В. – викладач історії; 

50. Погребенник А.І. – викладач історії; 

51. Попельницька Н.С. – викладач правознавчих дисциплін; 

52. Присакар В.Б. – викладача географії; 

53. Ратушняк У.Р. – викладач української мови та літератури; 

54. Сивак Л.М. – викладач української мови та літератури; 

55. Сикотюк І.М. – зав. навч. лаб.; 

56. Сіваков М.М. – викладач історії; 

57. Скакун Л.А. – викладач математики; 

58. Славінська Н.П. – викладач української мови та літератури; 

59. Стратійчук О.А. – викладач фізики і астрономії; 

60. Тащук О.Ю. – викладач фізики; 

61. Томашевська А.М. – викладач економічних дисциплін; 

62. Ферчук О.І. – викладач правознавчих дисциплін; 

63. Фомінов В.Й.  – викладач Захисту Вітчизни; 

64. Чік Л.В. – викладач української мови та літератури. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Про результати відбору проектів підручників для 10-го класу (загальноосвітня 

підготовка) за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів. 

2. Звіт відповідального за ЗНО по коледжу. 

3. Забезпечення якісної підготовки студентів коледжу до ЗНО з української мови 

викладачами циклової комісії філологічних дисциплін. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Дерев’янчука М.Я.., заступника директора коледжу з 

навчально-методичної роботи,  щодо листа Міністерства освіти і науки України за № 1/9-

222 від 11.04.2018 р. про здійснення вибору закладами вищої освіти, які забезпечують 

здобуття повної загальної середньої освіти, проектів  підручників за електронними 

версіями їх оригінал-макетів. В своєму виступі доповідач розповів про результати 

безпосереднього вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів з кожної назви підручника, який здійснювали робочі групи викладачів 

коледжу.   

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати вибору робочими групами електронних версій 

оригінал-макетів підручників для 10 класу (загальноосвітня підготовка) . 

 

2. СЛУХАЛИ: Білокрилу О.Я. про проведену роботу щодо забезпечення успішної 

реєстрації студентів ІІ курсу коледжу для проходження ЗНО з української мови.  

УХВАЛИЛИ: Зобов’язати кураторів ІІ курсу забезпечити явку всіх студентів на пункти 

здачі ЗНО з української мови 24 травня 2018 року. 

 






