
Засідання педагогічної ради № 1 

28.08.2018 

Порядок денний: 

1. Про роботу педагогічної ради у 2017-2018 навчальному році та план роботи 

педради на 2018-2019 навчальний рік. 

                                                                  Доповідач: Олійник А.І., голова 

                                                                  педагогічної ради, директор  

                                                                  коледжу 

2. Про результати прийому студентів на перший курс та поповнення студентами 

груп другого курсу у 2019 році. 

                                                                  Доповідач: Губа І.В., 

                                                                  відповідальний секретар  

                                                                  приймальної комісії коледжу 

3. Про освітні програм профільної загальної середньої освіти та зміни до освітньо-

професійних програм підготовки молодших спеціалістів, навчальних планів на 

2018-2019 навчальний рік. 

                                                                  Доповідач: Дмитраш І.В., 

                                                                  заступник директора 

                                                                  з навчальної роботи 

 

Рішення педагогічної ради 

І. З питання «Про роботу педагогічної ради у 2017-2018 навчальному році та план 

роботи педради на 2018-2019 навчальний рік.: 

1. Інформацію голови педагогічної ради коледжу Олійника А.І. про 

роботу педради у 2018-2019 навчальному році взяти до відома. 

2. Затвердити План роботи педагогічної ради коледжу на 2018-2019 

навчальний рік (додається). 

3. Обрати секретарем педагогічної ради завідувача методичним 

кабінетом Андрієнко Людмилу Олексіївну. 

ІІ. З питання «Про результати прийому студентів на перший курс та поповнення 

студентами груп другого курсу у 2019 році»: 

1. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії про результати 

прийому вступників на навчання до коледжу у 2018 році взяти до 

відома. 

2. Забезпечити адаптацію студентів нового набору до умов навчання у 

коледжі шляхом оперативного вивчення та врахування рівня їх 

загальноосвітньої підготовки, а також потреб, нахилів, умінь для 

врахування у позанавчальній роботі. 



Відповідальні: викладачі та 

куратори груп. 

Термін: до 01.11.2018 

ІІІ. З питання «Про освітні програм профільної загальної середньої освіти та зміни 

до освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів, навчальних 

планів на 2018-2019 навчальний рік»: 

1. Схвалити освітні програми профільної загальної середньої освіти зі 

спеціальностей: 

- 241 Готельно-ресторанна справа; 

- 181 Харчові технології; 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

2. Затвердити зміни до освітньо-професійних програм та навчальних 

планів підготовки молодших спеціалістів у зв’язку зі схваленням 

освітніх програм профільної загальної середньої освіти: 

- Виробництво борошняних, кондитерських виробів та харчових 

концентратів;  

- Виробництво харчової продукції;  

- Готельно-ресторанна справа;  

- Ресторанне обслуговування;  

- Облік і оподаткування;  

- Фінанси, банківська справа та страхування;  

- Товарознавсто і торговельне підприємництво.  

3. Оновити програми навчальних дисциплін, а у разі необхідності 

розробити їх заново та подавати на затвердження. 

Відповідальні: голови циклових 

комісій, викладачі 

Термін: до 01.09.2018 
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