Рішення педагогічної ради
від 29 червня 2016 року
1. Заслухавши інформацію заступника директора з навчальної роботи «Про
підсумки реалізації методичної проблеми технікуму 2015-2016 навчальний
рік» педрада ухвалила:
1.1.Продовжити роботу педагогічного колективу на методичною проблемою
«Формування професійних компетенцій у процесі підготовки молодших
спеціалістів» в 2016-2017 навчальному році.
Відповідальні: викладачі.
Контроль: заступник директора з навчальної роботи.
1.2.

Спрямувати всю роботу всіх викладачів технікуму на підвищення
ефективності навчального процесу та підвищення якості знань майбутніх
фахівців.
Відповідальні: викладачі.
Контроль: заступник директора з навчальної роботи.

1.3.

Посили контроль за станом відвідувань та взаємовідвідувань навчальних
занять викладачам технікуму.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи,
члени методичної ради.

1.4.

У новому 2016-2017 навчальному році продовжувати роботу методичної
ради, циклових комісій по впровадженню у навчальний процес
інтерактивних методів навчання, прикладних програм, вдосконалення
самостійної роботи та індивідуальної підготовки студентів, вивчення
передового педагогічного досвіду.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи.

1.5.

У новому 2016-2017 навчальному році спрямувати роботу викладачів
циклових комісій обліково-економічних і товарознавчих та оргтехнічних
дисциплін на підготовку та проведення олімпіад зі спеціалізацій.

2. Заслухавши інформацію про підсумки складання державних екзаменів по
денній та заочній формі навчання, педагогічна рада ухвалила:

2.1.

Інформацію взяти до відома та проаналізувати на засіданнях циклових
комісій результати якості підготовки студентів.
Відповідальні: голови циклових комісій,
завідувач відділень.
Контроль: заступник директора з навчальної роботи

3. Заслухавши інформацію про результати атестації педагогічних працівників
у 2016 р., педагогічна рада ухвалила:
3.1.Інформацію взяти до відома та використання в роботі.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи
4. Заслухавши інформацію заступника директора з навчальної роботи про
затвердження Акту узгодження переліку напрямів і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста від 11.12.2015 року,
затвердженого т.в.о. міністра Міністерства освіти і науки України
Совсун І.Р. педагогічна рада ухвалила:
4.1.

Затвердити навчальні плани на 2016 навчальний рік з урахуванням нових
назв галузей, спеціальностей та спеціалізацій (додаток 1).
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи

4.2.

Викладачам внести зміни в навчальні та робочі програми відповідно до
нових назв галузей, спеціальностей та спеціалізацій.

5. Заслухавши інформацію про виконання рішень педагогічної ради,
педагогічна рада ухвалила:
5.1.Інформацію взяти до відома та використання в роботі.
5.2.Усунути недоліки по виконанню окремих постанов педради до початку
нового навчального року.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи.

ПОСТАНОВА
педагогічної ради
«Про стан фізкультурно-масової та оздоровчої роботи»
від 27 грудня 2016 року
Заслухавши і обговоривши інформацію керівника фізичного виховання
Пікаша А.П. про «Стан фізкультурно-масової та оздоровчої роботи в
технікумі» педагогічна рада відзначає, що викладачами технікуму проводиться
певна робота щодо підвищення якості спортивно-масової та оздоровчої роботи.
Ведеться робота, як спортивно-масова так і навчальна в цілому, на
основі навчальної програми.
На заняттях проводились бесіди на спортивну тематику, прививався
потяг до свідомих систематичних занять фізичною культурою і спортом та
здоровому способу життя. Проводились уроки удосконалень умінь і навичок з
видів спорту, залікові і контрольні заняття.
Спортивно-масова і оздоровча робота проводиться згідно плану роботи
з фізичного виховання та положення про загальнотехнікумівську спартакіаду.
Проведені змагання з ЗФП, н/тенісу, л/а кросу, ДАРТСу, спортивне
свято «Козацькі забави», проведено Олімпійський тиждень.
Протягом навчального року працюють спортивні секції з баскетболу,
волейболу, футболу, настільного тенісу та легкої атлетики.
Разом з тим у роботі з фізичного виховання є деякі недоліки недостатньо систематизована робота зі студентами, які мають слабку фізичну
підготовку.
ПЕДАГОГІЧНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Відмітити послідовну та результативну роботу педагогічного колективу
щодо підвищення якості спортивно-масової роботи.
2. Приймати активну участь в обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ р.а. та інших
змаганнях (відповідальні: Пікаш А.П., Таран О.Б., згідно положення).
3. З метою поліпшення фізичного розвитку студентів активізувати роботу та
залучення їх до занять в спортивних секціях (відповідальні: Пікаш А.П.,
Таран О.Б., вересень-жовтень).
4. Постійно проводити профорієнтаційну роботу по залученню спортивної
молоді до вступу в технікум (відповідальні: Пікаш А.П., Таран О.Б.
протягом року).
5. Систематично проводити додаткові заняття зі студентами, які за станом
здоров’я мають слабку фізичну підготовку (відповідальні: Пікаш А.П.,
Таран О.Б. протягом року).
6. Поновляти матеріальну базу спортінвентарем (відповідальні: Барна Т.І.,
Слободяник О.П., Пікаш А.П. протягом року).
7. Підтримувати спортивну залу та спортивні майданчики в естетичному

вигляді. Широко користуватися ними при проведенні навчальних занять,
спортивно-масових заходів (постійно).
8. Контроль за виконанням даної постанови покласти на керівника фізичного
виховання Пікаша А.П.
Заслухавши і обговоривши доповідь на тему «Про стан роботи
педагогічного колективу щодо організації виробничого навчання студентів і
працевлаштування випускників технікуму та шляхи їх вдосконалення»,
педагогічна рада ухвалила:
1. Організація виробничого навчання студентів і працевлаштування
працівників здійснюється на достатньому професійному рівні, але є
необхідність внесення змін та його удосконалення шляхом:
1.1 Удосконалення методики проведення всіх видів практики з
використанням сучасних досягнень техніки і технології, передовими
прийомами роботи.
1.2 Забезпечення дієвого контролю за якістю організації практиками
викладачами та майстрами виробничого навчання.
1.3 Проведення розподілу студентів на технологічну та переддипломну
практику з можливістю подальшого працевлаштування.
1.4 Забезпечення під час проведення практики умов безпечної праці,
правил техніки безпеки, санітарії та гігієни.
1.5 Продовження співпраці
створення опікунської ради.

з потенційними

роботодавцями

через

Відповідальні: голови циклових комісій, майстри виробничого навчання,
викладачі-керівники практик.
Контроль: завідувач навчально-виробничої практики.

