
Засідання педагогічної ради № 2 

Дата проведення: 12.02.2020 

Порядок денний: 

1. Про формування ключових та предметних компетентностей при вивченні 

предметів профільної середньої освіти. 

Доповідачі: Дмитраш І.В., заступник 

директора з навчальної роботи;  

Стасюк Ю.О., завідувач відділення 

 

 2. Про затвердження Правил прийому до Миколаївського державного коледжу 

економіки та харчових технологій у 2020 році. 

Доповідач: Губа І.В., відповідальний 

секретар приймальної комісії 

 

3. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Доповідач: Пінчук І.В., методист 

коледжу 
 

Рішення педагогічної ради 

І. З питання «Про формування ключових та предметних компетентностей при 

вивченні предметів профільної середньої освіти»: 

1. Адміністрації коледжу з метою покращення інформаційного забезпечення 

з предметів профільної середньої освіти придбати для бібліотеки коледжу 

підручники для 10, 11 класів. 

Відповідальні: заступник директора з 

навчальної роботи Дмитраш І.В. 

Термін: до 30.08.2020 р. 

 

2. Навчально-методичному кабінету провести для викладачів коледжу 

семінар-тренінг «Реалізація компетентнісного підходу в освітньому 

процесі як вимога сучасності». 

Відповідальні: методист коледжу 

Пінчук І.В. 

Термін: березень 2020 р. 

 

3. Внести пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення 

викладання предметів профільної середньої освіти та інформаційного 

забезпечення (періодичні фахові видання). 

Відповідальні: голови циклових 

комісій 

Термін: грудень 2020 р. 

 



4. Врахувати вимоги компетентнісного підходу в результатах роботи з 

навчальних предметів при розробці та оновленні навчально-методичних 

комплексів. 

Відповідальні: викладачі коледжу 

Термін: постійно 

 

5. При виборі форм та видів підвищення кваліфікації у відповідності до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від    

21 серпня 2019 року № 800 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України №1133 від 27.12.2019) врахувати вимоги щодо 

необхідності реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. 

                                                                     Відповідальні: викладачі коледжу 

                                                                     Термін: постійно 

 

ІІ. З питання «Про затвердження Правил прийому до Миколаївського державного 

коледжу економіки та харчових технологій у 2020 році»: 

1. Затвердити Правила прийому до Миколаївського державного коледжу 

економіки та харчових технологій у 2020 році та внести їх до ЄДЕБО.  

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії Губа І.В. 

Термін: 24.02.2020 р. 

 

2. Розробити основні конкурсні пропозиції щодо прийому на навчання до  

коледжу у 2020 році та внести їх до ЄДЕБО. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії Губа І.В. 

Термін: 24.02.2020 р. 

 

3. Активізувати профорієнтаційну роботу у навчальних закладах та 

професійних ліцеях області. Підвищити ефективність проведення днів 

відкритих дверей, інформаційну значущість веб-сайту коледжу, 

покращити використання можливостей ЗМІ для профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: заступник директора з 

виховної роботи Рибалка С.Г. 

Термін: до 17.07.2020 р. 

 

ІІІ. З питання «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників»: 

1. Викладачам коледжу вивчити Порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від    21 серпня 2019 року № 800 

(із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

№1133 від 27.12.2019) та з врахуванням рекомендацій Міністерства освіти 



і науки України згідно листа від 04.11.2019 №1/9-683 внести пропозиції до 

графіку підвищення кваліфікації на 2020 рік. 

Відповідальні: методист коледжу 

Пінчук І.В.  

Термін: 28.02.2020 р. 

 

2. З метою планування підвищення кваліфікації провести моніторинг 

субєктів надання послуг у сфері підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у межах їх професійної діяльності або галузі знань, що мають 

ліцензію або проводять навчання за акредитованою освітньою діяльністю 

і не потребують визнання. 

Відповідальні: адміністрація коледжу, 

методист коледжу Пінчук І.В. 

Термін: до 30.03.2020 р. 

 

 


