
Протокол №2 
 

Засідання педагогічної ради Маслівського аграрного коледжу                              

ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

                                                   від 09.10.2019 року 
 

 

Порядок денний 
 

1.  Стан та відповідність акредитаційним вимогам підготовки фахівців зі  

спеціальності «Автомобільний транспорт» 
 

                                                                                     Доповідає: Дідковська Т.А.               

 

2.  Аналіз результатів ЗНО-2019 та основні заходи щодо підготовки до     

    ЗНО-2020 
 

                                                                                  Доповідає: Моргун О.Г.                               

3. Особливості третього етапу роботи над науково-методичною 

проблемою: «Міжпредметні зв'язки, інтеграція та ступеневість змісту 

теоретичної та професійно-практичної підготовки як умова 

забезпечення високої якості знань студентів»   

 

                                                                                  Доповідає: Колісник О.І.             

 

4.   Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р. 
 

                                                                                  Доповідає: Вербіцька А.В. 

 

 

По першому питанню слухали Дідковську Т.А., завідуючу відділенням 

,,Організація виробництва”, яка сказала, що акредитація спеціальності в 

навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем – це державне визнання відповідності рівня підготовки фахівців із цієї 

спеціальності державним вимогам (Постанова КМ України від 09.08.2001 р. № 

978). 

Акредитація спеціальності проводиться з ініціативи навчального закладу, 

який подає до МОН України заяву за встановленою цим міністерством формою 

про проведення акредитаційної експертизи, а також акредитаційну справу. 



Структура   акредитаційної   справи   є   однаковою   і   для   первинної 

акредитації,  і для повторної (чергової).  Структура акредитаційної справи 

включає чотири групи документів: 

 /. а) Установчі документи: 

2. - копія першої сторінки Статуту (з позначкою про його реєстрацію та 

затвердження); 

3. - копія довідки про включення до Державного реєстру навчальних закладів 

України; 

4. - копія довідки про включення до єдиного Державного реєстру підприємств 

та організацій України (ЄДРПОУ); 

5. - копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації 

6. б) Нормативно-правові документи щодо здійснення освітньої діяльності: 

7. - копії ліцензій про надання освітніх послуг з підготовки фахівців ОКР, що 

акредитується (при первинній акредитації), або всіх ОКР при повторній 

акредитації; 

8. - копії сертифікатів про акредитацію напряму підготовки та спеціальностей 

ОКР спеціаліста та (або) магістра; 

9.  - копії документів на право власності, оренди, про відповідність навчальних 

приміщень університету санітарним нормам, вимогам правил пожежної 

безпеки та нормам охорони праці (для приміщень з підвищеною 

небезпекою).  

10.в) Нормативні документи, які визначають зміст навчання і 

регламентують організацію навчального процесу з напряму підготовки 

та спеціальності: 

11.-   копії   нормативної   та   варіативної   частин   освітньо-кваліфікаційних 

характеристик (ОКХ);  

12.- копії нормативної та варіативної частин освітньо-професійних програм 

(ОПП);  

13. -   копії  навчальних   планів   підготовки   фахівців   відповідних   освітньо-

кваліфікаційного рівня. 



Навчальний план спеціальності ,,Автомобільний транспорт” 

оформлений, сказала Дідковська Т.А.  Цьому передувало засідання циклової 

комісії технічних дисциплін, на якому кожен мав змогу висловити свої 

пропозиції. Ці пропозиції враховано, а також враховано вимоги галузевого 

стандарту та інших нормативно-правових актів. Далі доповідаюча зупинилася 

на кадровому забезпеченні підготовки фахівців і сказала, що висока 

професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників усіх структурних 

підрозділів коледжу, в тому числі спеціальності ,,Автомобільний транспорт”, 

їх педагогічний досвід, методичний і науковий рівень, постійний пошук і 

використання новітніх технологій в освіті і науці, залучення до творчого 

процесу студентів є визначальним чинником забезпечення високої якості 

освіти випускників коледжу, їх затребуваності і конкурентоспроможності на 

ринку праці та мобільності на європейському освітньому просторі. Саме тому 

кадрове забезпечення підготовки фахівців є одним з показників, якому при 

акредитації приділяється велика увага і який завжди мав якісні та кількісні 

нормативи (критерії) при ліцензуванні та акредитації освітньої діяльності, 

наголосила Дідковська Т.А. 

Циклова комісія технічних дисциплін нараховує сім викладачів: 

Вощан Володимир Григорович - голова циклової комісії - спеціаліст 

першої категорії; 

Доник Микола Васильович - спеціаліст вищої категорії, педагогічне 

звання старший викладач; 

Гутник Василь Миколайович - спеціаліст вищої категорії; 

Лисенко Віктор Миколайович - спеціаліст першої категорії; 

Рибак Сергій Петрович - спеціаліст; 

Пилипенко Ніна Петрівна - спеціаліст першої категорії; 

Приходченко Ірина Анатоліївна - спеціаліст другої категорії. 

Що стосується матеріально-технічного забезпечення підготовки 

фахівців, то воно визначається переліком показників, змін що відбулися за 

акредитаційний період у матеріально-технічному оснащенні спеціальності, а 



саме: забезпечення навчальними площами, їх відповідність санітарним 

нормам, вимогам протипожежної безпеки та охорони праці з посиланням на 

існуючі документи, яке обладнання і за рахунок яких коштів було придбано, 

якою мірою воно відповідає потребам навчального процесу, скільки 

навчальних аудиторій, лабораторій, комп'ютерних класів тощо обладнано 

або переобладнано, як це позначилось на ефективності проведення різних 

видів занять тощо. 

Матеріально-технічне забезпечення також включає питання 

забезпечення соціально-побутових потреб студентів: забезпеченість 

іногородніх студентів гуртожитками, створення умов для самостійної роботи, 

в тому числі забезпечення необхідної кількості місць у читальних залах, 

вирішення питань медичного забезпечення, пунктів харчування студентів, 

можливостей фізичного та духовного розвитку студентів. 

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 

необхідним для виконання навчальних програм, повинна складати 100% від 

потреби, а забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком - не менше 70% від 

потреби. 

Далі доповідаюча дала повну характеристику обладнання та 

унаочнення у кабінетах: 

№59 - Кабінет охорони праці ,- завідувач кабінетом Приходченко Ірина 

Анатоліївна,  

№54 - Демонтажно-монтажна лабораторія Рибак Сергій Петрович. 

 Під час проходження навчальної практики (керівники практики Рибак 

Сергій Петрович та Вощан Володимир Григорович студентами групи АТ-17 

було здійснено ремонт автомобіля ГАЗ 31-10 (,,Волга”), яка буде 

використовуватись для навчання водінню легкового автомобіля, 

Кабінет ,,Технологія ремонту автомобілів” - при дообладнанні №51 

№ 60 ,,Технічної механіки та ТКМ” - Пилипенко Ніна Петрівна, 

окрім унаочнення  поповнено кабінет навчальними матеріалами у 

цифровому вигляді та створено підручники та посібники у електронному 



вигляді, створено власний електронний підручник «Технологія 

конструкційних матеріалів та матеріалознавство», автор Пилипенко Ніна 

Петрівна, який проходить апробацію, створено сайт викладача Пилипенко 

Ніни Петрівни, 

  №53 ,,Лабораторія Слюсарної справи” – Доник Микола Васильович,  

  №61 ,,Будова і експлуатації автомобіля” – Вощан Володимир 

Григорович, 

55 ПДР - Лисенко Віктор Миколайович, 

Трактородром –  Гутник Василь Миколайович – зроблено та дообладнано 

естакаду, тунельні ворота, вісімку, змійку, бокс, з/д переїзд, гірку, косогір, 

регульоване перехрестя. 

07.10.2019 р. комісією у складі Вощана В.Г. – голови ц/к технічних 

дисциплін, Рибака С.П. – викладача циклу технічних дисциплін, Гутника 

В.М. – майстра виробничого навчання, та Сливи П.В. – бухгалтера, була 

здійснена позапланова інвентаризація основних засобів та інших матеріальних 

цінностей, які знаходяться у навчальних корпусах «Механізації». 

Інвентаризація мала на меті визначення загальної укомплектованості даних 

аудиторій  та наявності навчально - методичного забезпечення. За 

результатами проведеної процедури були підготовлені інвентарні описи 

кожного кабінету та лабораторій (додаються). Здійснено переміщення 

навчальних моделей та іншого устаткування у відповідності до тематичного 

профілю кабінетів. Проведено нумерацію обладнання, завершила свій виступ 

доповідаюча. 

 

 Виступили: 
 

1. Вощан В.Г., голова циклової комісії технічних дисциплін, основною 

проблемою на даній спеціальності є нестача сучасних інструментів. Також є 

проблема із опаленням у аудиторіях № 51, 55. Необхідно оновити техніку 

іноземного виробництва та забезпечити програмне забезпечення у 

лабораторії ПДР. 



2. Рибак С.П., викладач – у лабораторії немає вимірювальних інструментів, 

діагностичного обладнання. 

 

Рішення: 
 

1. Оновити навчально-методичні комплекси у відповідності до навчального 

плану.  

До 01.02.2020                                              Викладачі циклової комісії  
 

2. Забезпечити інструментами навчальні лабораторії для ТО та ремонту 

автомобілів.  

Протягом року                                            Адміністрація 
 

3. Укомплектувати робочі місця в лабораторіях у відповідності до вимог 

стандартів. 

До 25.12.2019                               Викладачі циклової комісії 
 

4. Обладнати кабінет з ремонту автомобілів (5 1) та наповнити необхідним 

обладнанням 

     До 01.12.2019                                 Зав. кабінетом, викладачі ЦК 
 

5. Систематизувати зразки деталей, механізми та систем у відповідності до 

робочих програм. 

До 01.12.2019р.                            Викладачі ЦК 
 

6. Доукомплектувати демонтажно-монтажну лабораторію механізмами 

іноземного виробництва 

     До14.01.2020р.                                           Адміністрація, викладачі ЦК 
 

7. Задіяти комп'ютерні класи для вивчення та заміру знань студентів із 

дисциплін креслення та ГІДР.  

До 01.1 1.2019р.                                        Голова ЦК, викладачі                                                                                

                                                                    системний адміністратор 
 

8. Закінчити обладнання автотрактородрому дорожніми знаками , розміткою, 

місцем посадки, висадки, висадки т.д.  

                                                                                                   Голова ЦК викладачі ПДР 
 

9. Організувати придбання студентами спецодягу для виконання 

лабораторно-практичних занять та проходження навчальних практик. 

Протягом року                                           Куратори груп, викладачі  

                                                                    та керівники практик 
 

10. Доповнити кабінет  ПДР  стендовим  матеріалом  у  відповідності  до 

  доповнень в ПДР. 

До 30.12.2019                                                  Викладач ПДР  
 

11. Встановити  електричний  котел  в  корпусі  механізації  51   аудиторія 

До початку опалювального сезону                 Адміністрація,      



                                                                            завгоподарством  
 

12. З метою впровадження дуальної  освіти  вивчити  можливості проход-    

     ження технологічної практики на СТО та АТП.  

                                                                           Керівники практик, голова ЦК  
 

13. Налагодити   спільну   роботу  викладачів  ЦК  та  бібліотеки  з  метою 

забезпечення електронними посібниками та підручниками спеціальності 

,,Автомобільний транспорт”.  

                                                                  Бібліотекарі, викладачі ЦК. 
 

11. Обладнати лабораторію  ,,Трактори і сільськогосподарські машини” в   

     умовах навчально-дослідного господарства. 

 

 По другому питанню слухали Моргун О.Г., голову циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін, яка сказала, що відповідно до наказу МОН України 

від 22.08.2017 року №1224 «Про затвердження Положення про державну 

підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної 

середньої освіти» 2018 року вперше державну підсумкову атестацію з української 

мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання пройшли учні (слухачі, 

студенти) професійно-технічних і вищих навчальних закладів. 

У 2018 році на складання ДПА у формі ЗНО був винесений один предмет 

- українська мова. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року 

врегульовано Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня № 931. 

2019 року учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, які 2019 року завершили здобуття повної загальної 

середньої освіти, пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і 

літератури, а також математики або історії України (період XX - початок XXI 

століття) (на вибір) Таким учасникам результати тестування було зараховано як 

оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року     № 

1036 було затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019 року. 



Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні тривала з 5 лютого до 25 березня 2019 року. У нашому 

навчальному закладі було зареєстровано 107 студентів II курсу та 33 студенти III 

курсу. 

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники завантажили зі своїх 

інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де було зазначено час і 

місце проведення тестувань. 

Українська мова проводилася на базі Миронівських шкіл №1 і №3 23 

травня. Математика та історія України в Обухівських школах №1, №3, №5  21 

травня та  4 червня відповідно. 

 

Результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

 
 

 Група Зареєстровано 
Не склали 

укр. м. 

Не склали 

матем.,  

іст. Укр. 

Не склали 

обидва 

ЗНО 

Агро-17 24 9 8-1 6 

ТТ-17 22 6 16 6 

ФГ-17 17 4 8 2 

Мен-17 12 1 5 1 

ФБ-17 11 1 1 1 

АТ-17 21 9 13 8 

Всього 107 30 52 24 

 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 635, 

продовжувала доповідаюча,  урегульовано проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року. Відповідно до наказу кожен 

зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох 

навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання 

відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 року № 947 

затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року. 

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженим наказами Міністерства освіти і 



науки України від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року № 

1426, завершила свій виступ Моргун О.Г. 

 

Виступили: 1. Турченко Г.М., викладач української мови, яка сказала, що з 

кожним роком контингент студентів стає слабкішим і попри всі зусилля 

викладачів з консультування студентів під час навчальних занять та 

додаткових консультацій ми не маємо очікуваних результатів, адже зі школи 

до нас приходять з дуже низькими оцінками. 

             2. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, 

необхідно робити акцент на роботі з батьками, вчасно інформувати батьків 

про можливі наслідки в разі не здачі ЗНО. 

 

 Рішення: 
 

1. З метою висвітлення та роз'яснення основних відомостей щодо ЗНО 

оформити інформаційні куточки «ЗНО та ДПА 2020» в аудиторіях. 

         Грудень 2019 р.        Викладачі, дисципліни яких 

виносяться на ЗНО 

Голова ЦКЗОД 
 

2. Інформацію про організаційні заходи щодо підготовки та проведення ЗНО 

розміщувати на сайті навчального закладу у вкладці «Готуємося до ЗНО» 

         Систематично Голова ЦКЗОД 

Системний адміністратор 
 

3. Проводити роз'яснювальну роботу серед студентів коледжу та їх 

батьків щодо особливостей ЗНО 2020 

       Систематично Голова ЦКЗОД 

Куратори груп  

Викладачі 
 

4. Повідомити батьків студентів II курсу під підпис про те, що їх діти у 2020 

році (вказати конкретні терміни) складатимуть ДПА у формі ЗНО з трьох 

дисциплін. Провести батьківські збори. 

      Листопад - грудень Голова ЦКЗОД 

       Куратори груп 
 

5. Сформувати списки студентів, які повинні складати ДПА у формі ЗНО у 

2019 році. Виявити студентів , які звільняються від проходження атестації 

згідно р. III Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які 

здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з 

одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти. 

 Січень  2020 р. Завідувачі відділень 

         Куратори 
 



6. Придбати посібники для підготовки до ЗНО. 

      Жовтень 2019 Голова ЦКЗОД 

Бібліотекар  

Викладачі, дисципліни яких 

виносяться на ЗНО 
 

7.  Організувати підготовку документів для реєстрації студентів - учасників ЗНО 

      Грудень 2019 р.- січень 2020 р.                 Куратори 

                                                                                          Голова ЦКЗОД 
 

8.  Ознайомити студентів з процедурою реєстрації на ЗНО 

      Грудень 2019 р.  - лютий 2020 р.                     Голова ЦКЗОД, 

системний адміністратор  
 

9.  З метою надання студентам допомоги у підготовці до ЗНО організувати       

     проведення консультацій. 

      Березень-травень 2020 р.               Адміністрація 

Викладачі  
 

10.  Надати допомогу студентам при реєстрації для участі у пробному ЗНО 

         03.01-30.01.2020 р.              Голова ЦКЗОД, 

        Системний адміністратор 
 

11.  Забезпечити своєчасну реєстрацію студентів коледжу для участі в 

       основній сесії ЗНО 

        03.02-24.03.2020  р.             Адміністрація 

      Голова ЦКЗОД,  

      системний адміністратор 
 

12.  Забезпечити присутність студентів-учасників ЗНО під час проведення 

        його основної сесії 

        У дні проведення ЗНО Завідувачі відділень 

Куратори груп 
 

13.   Забезпечити доставку студентів-учасників ЗНО до місця його проведення 

        У дні проведення ЗНО             Адміністрація 
 

14.  З метою забезпечення належної підготовки студентів, удосконалити форми    

       та методи проведення занять, контролю та оцінки знань. 

        Впродовж навчального року Викладачі, дисципліни яких 

виносяться на ЗНО 
 

15.    Узгодити робочі програми навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу з 

програмами ЗНО 

До 1.11.2019 р. Голова ЦКЗОД 

Викладачі ЦКЗОД 
 

 

По третьому питанню слухали  Колісник О.І., методиста коледжу, яка 



сказала, що  науково - методичною проблемою навчального закладу, над 

якою працює колектив, є:,,Міжпредметні  зв'язки, інтеграція  та  ступеневість  

змісту теоретичної  та професійно-практичної підготовки  як умова  

забезпечення високої якості знань студентів.” 

Реалізація проблеми передбачає виконання таких основних етапів:   

1. Організаційно-теоретичний та діагностико-прогностичний етап, на 

якому ми досліджували і остаточно на кінець навчального року обрали 

найбільш близьку нам науково - методичну проблему. 

2. Пошук шляхів реалізації проблеми. Теоретичне дослідження. На якому ми 

узагальнювали передовий педагогічний досвід.  

3. Практичне дослідження проблеми. Простими слова, узагальнений   

передовий досвід другого етапу ми повинні впровадити у практику нашого 

навчального закладу. 

Напрями впровадження: 

• Декади циклових комісій; 

• Засідання школи педагогічної майстерності, педагогічні ради;  

• Проведення відкритих занять та виховних заходів;  

• Індивідуальна робота викладачів.  

Науково-методична проблема повинна  стати тією живильною артерією, яка 

мала б пронизувати весь навчально - виховний процес нашого коледжу, 

наголосила доповідаюча. Я б хотіла запропонувати наступні форми роботи: 
 

№ Форма роботи           Зміст роботи Мета роботи 

1. Творчі  майстерні педагогів                          

з упровадження проблеми 

коледжу 

Творчі  майстерні,  доробки 

викладачів - методистів,         

старших викладачів, 

узагальнення передового 

педагогічного досвіду 

Використання  інноваційних 

технологій  навчання  та 

виховання. 

2. Засідання         циклових 

комісій:   «Формування 

конкурентоспроможної 

особистості  шляхом 

впровадження  інноваційних 

технологій» . 

Визначення  сучасних   

педагогічних технологій 

для апробації, виявлення 

передового педагогічного 

досвіду   викладачів,   

результативності їхньої 

діяльності з проблеми. 

 

Розробки занять та виховних 

заходів 

1 
3. Засідання творчих груп: 

«Інноваційні     технології 
навчання» 

«Формування ключових і 

Предметних компетентностей» 

 

Розробка занять та 

виховних заходів 

Розробка рекомендацій 

щодо роботи викладачів, 

кураторів. Заняття та виховні 

заходи 

4. Батьківські           збори: 

«Стилі          батьківського 

виховання та їхній вплив на 

формування життєвих 

компетентностей особистості 

студента» 

Лекторій для батьків 

різних вікових груп 

Допомогти батькам та 

студентам зрозуміти себе, 

визначити  причини труд-

нощів та подолати 

проблеми у вихованні 



5. Конференція: 

«Формування     життєвих 

цінностей». «Формування 

конкурентоспроможної 

особистості» 

Формування                       

передового педагогічного 

досвіду 

Визначення передового 

досвіду, робота щодо 

узгодження дій у 

педагогічному колективі. 

Спрямування всіх засобів 

впливу на особистість для 

поліпшення результатів 

роботи. Продовження 

роботи щодо вивчення та 

узагальнення передового 

педагогічного досвіду 

6. Круглий стіл  «Вибір професії     

як  життєвий проект 

старшокласників» 

Пошук  ефективних         

методів профорієнтаційної 

роботи, створення 

відповідних умов. 

Ознайомлення з позитивним 

досвідом організації 

профорієнтаційної роботи 

7. Педагогічні  читання 

«Конкурентноспроможний     

педагог.    Теоретичні проблеми       

у працях вітчизняних і 

зарубіжних педагогів» 

Ознайомлення  з       

теоретичним досвідом                                 

навчання конкуренто-

спроможного викладача. 

Визначення і побудова 

моделі  конкурентно-

спроможності педагога 

8. Звіти  творчих  груп, циклових            

комісій, викладачів 

Відкриті заняття та 

виховні заходи, 

поповнення   банку       

навчально-виховних 

технологій 

Виявлення  позитивних 

результатів  і вироблення 

рекомендацій. Підготовка 

матеріалів для публікацій. 

9. Засідання    педагогічної ради:           

«Особливості  роботи   над 

науково - методичною 

проблемою» 

Узагальнення   роботи           

над проблемною  темою      

на  рівні практичного 

втілення 

Узагальнення роботи над 

проблемною темою. Аналіз 

практичної роботи над 

проблемою 

10. Створення інформаційно-

методичного  банку 

«Формування 

конкурентоспроможної 

особистості.  Шляхи, методи, 

форми» 

Поповнення   банку   даних   

досвіду роботи за 

проблемою 

 

 

Поповнення медіатеки 

11.  

 

 

Фестиваль педагогічних ідей та 

знахідок 

Упровадження передового 

педагогічного досвіду. 

Пропаганда роботи 

викладача з формування 

професійного фахівця 

Вивчення   досвіду 

викладачів, які вже досягли 

результатів  у роботі  над 

проблемою,  визначення 

впливу методів,  прийомів 

технологій, що викорис-

товуються педагогами на 

результативність навчальних 

досягнень учнів 

12. Постійнодіючий психолого-

педагогічний семінар  з        

питань подальшого 

запровадження інклюзивного 

навчання 

Підвищення професійної 

компетентності 

педагогічних працівників з 

питань  роботи в умовах 

інклюзивного навчання 

Поглиблення практичних 

знань та умінь при роботі зі 

студентами 

 

 

 



Рішення:  

 

1. Розпочати роботу над третім етапом реалізації науково-методичної проблеми: 

«Міжпредметні зв'язки, інтеграція та ступеневість змісту теоретичної та 

професійно-практичної підготовки   як умова забезпечення високої 

якості знань студентів». 

        Протягом року                          Методисти, викладачі 
 

2. Проводити засідання школи педагогічної майстерності та школи молодого 

викладача, засідання педагогічної ради з метою впровадження передового 

педагогічного досвіду. 

         Протягом року.                                                          Заступник директора з виховної          

                                                                                             роботи, методисти. 
 

3. Проводити творчі майстерні  педагогів з питань впровадження науково-

методичної проблеми  коледжу. 

           Протягом року.                                                           Методисти. 
 

4. Розробляти заняття та виховні заходи,  враховуючи тематику науково- 

методичної проблеми. 

            Протягом року.                                                         Методисти, викладачі 
 

5. При проведенні батьківських зборів робити акцент на професійне спрямування 

студентів, їх фаховий рівень, бази практик. 

           Протягом року.                                                           Адміністрація,   куратори  груп 
 

6.  Проводити конференції з метою узгодження дій у педагогічному колективі 

для поліпшення результатів роботи. 

           Протягом року.                                                            Голови циклових комісій. 
 

7. Для визначення і побудови моделі конкурентоспроможного педагога 

проводити педагогічні читання на відповідну тематику. 

         Протягом року.                                                             Голови циклових комісій 

                                                                 Методисти. 
 

8. Оформити звіти про роботу викладачів, голів циклових комісій, 

методистів для виявлення позитивних результатів і вироблення 

рекомендацій. 
        Протягом року.                                                                 Голови циклових комісій,         

                                                                                                     заступник директора з 

                                                                                                       виховної роботи, методисти. 
 

9. Створити  інформаційно-методичний банк ( поповнення медіатеки). 

       Протягом року.                                                              Члени педагогічного колективу. 

 

    По четвертому питанні слухали Вербіцьку А.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка запропонувала на розгляд педагогічної ради план 

заходів щодо проведення  профорієнтаційної роботи на 2019 – 2020 н.р. 



Рішення:  
 

 

  1. Інформацію доповідаючої прийняти до відома. 
 

  2.Затвердити запропоновані заходи щодо профорієнтаційної роботи на 2019-  

     2020 н.р. 

 

 

 

 

                Голова педагогічної ради:  ________________ Н.М.Пахович 

                Секретар:   ________________ В.Г. Шлапацька 


