
Засідання педагогічної ради № 2 

02.11.2018 

Порядок денний: 

1. Про ефективність використання творчого потенціалу викладачів вищої 

кваліфікаційної категорії та тих викладачів, які мають педагогічне звання. 

                                         Доповідач: Пінчук І.В.,  

                                методист коледжу 

2. Про правила прийому до Миколаївського державного коледжу економіки та 

харчових технологій для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста в 2019 році  

                                     Доповідач: Губа І.В., 

                                           відповідальний секретар  

                                                   приймальної комісії коледжу 

3. Про державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання студентів, які в 2019 році завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

Доповідач: Дмитраш І.В., 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

Рішення педагогічної ради 

І. З питання «Про ефективність використання творчого потенціалу викладачів 

вищої кваліфікаційної категорії та тих викладачів, які мають педагогічне звання»: 

1. Схвалити елементи педагогічного досвіду таких викладачів: 

- Дідняк З.І. – «Інформаційно-методичне забезпечення дисциплін – 

основа якості викладання»; 

- Козій О.О. – «Реалізація компетентнісного підходу через 

використання технології проблемного навчання»; 

- Попова Н.М. – «Дидактичні особливості використання кейс-методу 

при викладанні обліково-економічних дисциплін»; 

- Тягун С.Ю. – «Електронний навчальний посібник як сучасний 

методичний інформаційний мультимедійний ресурс для підвищення 

якості викладання навчальних дисциплін»; 

- Яковлева О.А. – «Застосування програмного забезпечення з метою 

активізації освітнього процесу на заняттях з математики та 

інформатики». 

2. Рекомендувати викладачам коледжу вивчати та запроваджувати їх у 

своїй педагогічній роботі. 

Відповідальні: голови циклових 

комісій 



Термін: постійно 

3. Методичному кабінету: 

3.1 Вивчити та запровадити психолого-педагогічні методики 

діагностики оцінки та самооцінки професійного потенціалу 

викладачів з метою визначення оптимальних шляхів 

підвищення педагогічної майстерності, розвитку професійного 

потенціалу, вивчення та упровадження педагогічного досвіду. 

Термін: червень 2019-2020 н.р. 

3.2 Унести корективи у навчально-методичну діяльність коледжу 

в напрямку розширення та структурування методів та форм 

методичної роботи з метою забезпечення зростання 

педагогічної компетентності викладачів через самоосвіту в 

системі навчально-методичної діяльності. 

Термін: квітень 2019 

3.3 Запровадити видання методичного бюлетеня коледжу з метою 

обміну досвідом та активізації творчого потенціалу викладачів. 

Термін: березень 2019 

ІІ. З питання «Про правила прийому до Миколаївського державного коледжу 

економіки та харчових технологій для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в 2019 році»: 

1. Затвердити Правила прийому до Миколаївського державного   

коледжу економіки та харчових технологій для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році. 

ІІІ. З питання «Про державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання студентів, які в 2019 році завершують здобуття повної 

загальної середньої освіти»: 

1. Взяти до відома інформацію про державну підсумкову атестацію у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання студентів, які в 2019 році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти. 

2. Організувати у другому семестрі для студентів другого курсу 

додаткові заняття з дисциплін, які виносять на ДПА, на принципах 

добровільності з оплатою за рахунок спеціальних коштів. 

Відповідальні: заступник 

директора з навчальної роботи 

Дмитраш І. В. 

Термін: лютий 2019 

 


