Протокол №14
Засідання педагогічних працівників коледжу
від 18 грудня 2020 року
Голова:
Барна Т.І., директор коледжу
Секретар:
Хижевська В.В., викладач української та іноземної
мов
Присутні:

члени педради в кількості 30 осіб

Порядок денний:
2. Про стан педагогічного колективу щодо організації виробничого навчання
студентів та працевлаштування випускників коледжу та шляхи їх
вдосконалення (Доповідь завідувача навчально-виробничою практикою).
4. Робота бібліотеки коледжу із забезпечення освітнього процесу учбовою
літературою (Інформація бібліотекаря).
СЛУХАЛИ:
З другого питання завідувачку навчально-виробничої практики Бурякову Л.А., яка
зазначила, що метою виробничої практики є закріплення, поглиблення та удосконалення
здобутих теоретичних знань; ознайомлення безпосередньо на підприємстві з виробничим
процесом і технологічним циклом виробництва; відпрацювання знань, умінь і практичних
навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими
державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і
професійної адаптації в трудових колективах.
Особлива увага приділяється досягненню мети та завдань занять з виробничої
практики. Показу студентам результатів, чому вони навчалися, наскільки реалізувалися
в оволодінні навичок роботи кухаря, офіціанта, зав. виробництва, технолога, продавця,
менеджера, продавця, бухгалтера і т.д.
Для більшої зацікавленості студентів постійно проводяться змагання між
студентами з обов’язковим оголошенням кінцевого результату, що більш мотивує їх до
виконання навчально-виробничих завдань.
УХВАЛИЛИ:
1. Проводити комплекс робіт з вивчення потреби фахівців тієї чи іншої
спеціальності в роботодавців;
2. Укладати середньострокові (до трьох років) та довгострокові(до п’яти років)
договори про забезпечення студентів базами практики;
3. Максимально наблизити навчальні плани та робочі навчальні програми до
вимог майбутнього місця роботи;
4. Забезпечити проведення практики у модернізованих підприємствах, де є
сучасна техніка, устаткування, застосовуються сучасні технології в виробництві.
5. Сприяти співпраці між викладачами-керівниками практики та керівниками
практики від виробництва щодо підготовки студентів.
СЛУХАЛИ:
З четвертого питання бібліотекаря коледжу Лизунову Т.В., яка зазначила , що
труднощі, які сьогодні переживають бібліотеки, найяскравіше проявляються у відпливі
користувачів пов’язаними з дедалі більшим поширенням і використанням інформації в
електронному форматі. В інтернеті в безкоштовному цілодобовому доступі є величезна
кількість даних, які раніше були доступні здебільшого тільки в бібліотеці.
Обмеженість бюджетних можливостей коледжу не дозволяє зробити закупку нам
самостійно. Можливо це й на користь нам. У Міністерстві Освіти кажуть про кризу якості

підручників , що друкуються з 2014 року. У відомстві наголошують, що криза
спровокована непрофесіоналізмом окремих експертів. Багато підручників є нецікавими,
складними, а деякі з них мають велику кількість помилок. Наприклад, Київський
Окружний адміністративний суд зобов’язав МОН переглянути підручники з історії
України 2018-2019 років видання під редакцією Власова й Кульчицького, які містять
ознаки спотворення інформації.
Важливим напрямком сприймання інформації є виставкова діяльність. У 2020 році у
пошуках нових форм комунікації зі студентами, ми почали співпрацювати із бібліотекою
для юнацтва ім. Євгена Маланюка. Представники відділу абонемента пропонують слайдбесіди, літературні години, віртуальні мандрівки, які сприяють духовному та естетичному
зростанню особистості.
Дистанційне навчання сконцентрувало увагу студентів та викладачів на онлайнресурсах, різноманітних інформаційних блогах. Заради справедливості слід зазначити, що
в цей час чимало користувачів зверталися до бібліотеки саме за спеціальною літературою,
тому що в інтернет- ресурсах інформація була не достовірною або просто відсутня.
Здається, брак спілкування, дискомфорт від онлайн-навчання , роздратування від
вимушеної ізоляції сприяло тому, що посібник з психології став користуватися попитом.
УХВАЛИЛИ:
Продовжити роботу із поповнення та поновлення бібліотечний фонд сучасною
літературою.
Голова

Тетяна Барна

Секретар

Вікторія Хижевська

