
Засідання педагогічної ради № 4 

Дата проведення: 26.06.2019 

Порядок денний: 

1. Професійне виховання як важлива складова формування особистості 

сучасного фахівця. 

                                                                  Доповідач: Мосіна М.П.,  

                                                                  заступник директора 

                                                                  з виховної роботи 

2. Про організаційно-методичне забезпечення практичного навчання студентів 

спеціальності «Готельно-ресторанна» справа. 

                     Доповідач: Левенець В.І.,  

                                                                  завідувач навчально-виробничої 

                                                                  практики 

3. Про ефективність інформальної освіти як складової формування викладача 

нової формації. 

                                                                  Доповідач: Пінчук І.В.,  

                                                                  методист коледжу 

4. Про результати ДПА у формі ЗНО з української мови, математики та історії 

України студентів коледжу у 2018-2019 навчальному році. 

                                            Інформує: Дмитраш І.В., 

                                     заступник директора 

                                    з навчальної роботи 
 

Рішення педагогічної ради 

І. З питання «Професійне виховання як важлива складова формування особистості 

сучасного фахівця»: 

1. Провести актуалізацію та структуризацію позанавчальних заходів з 

професійного виховання в розділі спеціальностей та навчальних 

дисциплін. Надати перевагу при плануванні заходам практично-

прикладного, творчого характеру. 

Відповідальні: завідувачі відділень, 

голови циклових комісій, викладачі 

Термін: червень 2019 р. 

2. Узагальнити педагогічний досвід з професійного виховання викладача 

обліково-економічних дисциплін Герасименко О.В. у вигляді 

методичних рекомендацій щодо його впровадження викладачами 

коледжу.  

Відповідальні: Пінчук І.В., методист  

коледжу, Герасименко  О.В. 

Термін: І-й семестр 2019-2020 н.р. 



3. Вирішити питання заохочення студентів до участі у позанавчальних 

заходах професійного виховання та стимулювання за 

результативність. 

Відповідальні: адміністрація коледжу. 

Термін: 2019-2020 н.р. 

ІІ. З питання «Про організаційно-методичне забезпечення практичного навчання 

студентів спеціальності «Готельно-ресторанна» справа»: 

1. Завершити розробку наскрізних програм практичного навчання з усіх 

спеціальностей та розмістити їх на сайті коледжу у розділі 

«Навчальний портал». 

Відповідальна: Левенень В.І., завідувач 

навчально-виробничої практики. 

Термін: І-й семестр 2019-2020 н.р. 

2. Завершити роботу по створенню навчально-методичного комплексу 

практичної підготовки молодшого спеціаліста за освітньою 

програмою «Готельно-ресторанна» справа. 

Відповідальні: Левенець В.І., завідувач 

навчально-виробничої практики. 

Оглобліна О.О., голова випускової циклової 

комісії ГРС. 

Термін: І-й семестр 2019-2020 н.р. 

3. Рекомендувати викладачам – керівникам практики включити до 

індивідуальних планів проходження стажування на сучасних 

підприємствах ГРС з метою знайомства з новими вимогами до 

розвитку гостинності в Україні та світі. 

Відповідальні: викладачі – керівники 

практики. 

Термін: вересень 2019 року. 

4. Вивчити питання впровадження елементів дуальної освіти в 

організацію навчально-виробничої практики студентів. Запровадити 

проведення екзаменів з технологічної практики на підприємствах – 

базах практики студентів. 

Відповідальні: Левенець В.І., завідувач 

навчально-виробничої практики. 

Термін: протягом 2019-2020 н.р. 

ІІІ. З питання «Про ефективність інформальної освіти як складової формування 

викладача нової формації»: 



1.   Продовжити роботу по підвищенню ефективності інформальної 

освіти викладачів коледжу, як основної форми удосконалення 

фахового та методичного рівня. З цією метою: 

1.1. Продовжити здійснювати моніторинг потреб викладачів у 

методичному супроводі інформальної освіти. 

1.2. Забезпечити спільно з бібліотекою консультування та надання 

інформаційно-пошукової допомоги викладачам з питань 

самоосвіти. 

1.3. Підготувати методичний бюлетень «Інформальна освіта як 

фактор». 

Відповідальні: методичний кабінет. 

Термін: протягом навчального року. 

2.    Вивчити та розглянути на засіданнях циклових комісій питання 

щодо забезпечення практичного спрямування самоосвіти, 

урізноманітнення продуктів узагальнення результатів самоосвіти для 

використання колегами. 

Відповідальні: голови циклових комісій. 

Термін: І-й семестр 2019-2020 н.р. 

3.   Переосмислити вимоги до інформальної освіти викладачів, здійснити 

аналіз, внести зміни та корективи до тем самоосвіти у зв’язку з її 

актуальністю. 

Відповідальні: викладачі коледжу.           

Термін: вересень 2019 року. 

IV. З питання «Про результати ДПА у формі ЗНО з української мови, 

математики та історії України студентів коледжу у 2018-2019 навчальному році»: 

1.  Взяти інформацію “Про результати ДПА у формі ЗНО з української 

мови, математики, історії України студентів коледжу у 2018-2019 

навчальному році” до відома. 

2. Розробити заходи по підготовці до ДПА у формі ЗНО студентів 

коледжу у 2019-2020 навчальному році та подати на затвердження 

директору коледжу. 

Відповідальні: заступник директора з 

навчальної роботи Дмитраш І.В.,  

завідувач навчально-методичним 

кабінетом Андрієнко Л.О. 

Термін: 30.09.2019 рік. 

3. Викладачам навчальних дисциплін, з яких у 2019-2020 році 

проводитиметься ДПА у формі ЗНО, врахувати зауваження та 

недоліки, виявлені у попередні роки при плануванні та проведенні 

навчальної та позанавчальної роботи зі студентами. 



Відповідальні: викладачі. 

Термін: протягом навчального року. 


