
    28 травня 2019 року о 15 год. 30 хв. в лекційній залі Новоушицького коледжу ПДАТУ  

відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу, на порядок денний якої було винесено наступні 

питання:                                              1. Про підсумки атестації педагогічних працівників в 2018-2019 н.р.  

Методист коледжу Шинкаренко В.В.  детально розповіла про проведення атестації:    

Атестувалось троє викладачів. Викладачам Мельник Ю.В. і Шинкаренко В.В. було 

підтверджено вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання «Викладач – методист». Викладачу 

Олександрівському А.І. було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію  і присвоєно педагогічне звання 

«Викладач – методист». 

2. Роль методичної роботи у підвищенні рівня професійної підготовки 

викладача. Участь викладачів та студентів у навчально–методичних 

заходах   з вдосконалення професійної майстерності. 

    Завідувачка методичним кабінетом  Мефодовська В.І.  розповіла про роль і 

значення методичної роботи  у підвищенні рівня професійної підготовки 

викладача. 

3. Сучасні підходи до виконання освітньої програми профільної середньої освіти. Моніторинг досягнення 

студентами 1 та 2-х курсів результатів навчання із загальноосвітніх дисциплін. Завідувач навчально–

методичної лабораторії Шимко В.С.  озвучив складені на кожну спеціальність освітні програми профільної 

середньої освіти. Особливу увагу звернув на ключові  компетентності і компоненти програми, а також на навчання за наскрізними лініями, їх 

характеристику та реалізацію у навчальному процесі. 

4. Про підготовку до перевідної сесії, державних атестацій студентів коледжу. Завідувачі відділень Гавловський О.К. і Скрипник Є.І. 

докладно проінформували про готовність студентів до перевідної сесії. Кураторам  навчальних груп  та викладачам дано вказівки, з якими 

студентами ще слід попрацювати, щоб успішно   завершити перевідну сесію. 

5. Розгляд та затвердження освітньо–професійних програм та навчальних планів  на 

2019-2020 н.р. Завідувач навчально–методичної лабораторії Шимко В.С.  подав на розгляд  

ОПП із шести спеціальностей  і навчальні плани. Доповідач конкретно зупинився на 

змінах та доповненнях до навчальних планів згідно з вимогами нормативних документів 

Міністерства освіти і науки. Після ознайомлення  ОПП і навчальні плани були 

затверджені педагогічною радою. 

        У педагогічній раді взяли участь  працівники районного центру інклюзивної освіти.  

Педагогічна рада пройшла в атмосфері творчої демократії, кожен член педагогічної  ради 

мав змогу висловити свої думки, ідеї та побажання; обговорити їх з колегами  та  внести поправки в рішення 

педагогічної ради.                                                                                                                                                      Дирекція коледжу 


