
 

10  січня 2020 р. відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу з 

порядком денним:  

1. Про про стан виконання рішень попередньої педагогічної  ради. 

2. Про підсумки  навчально-виховної роботи  в коледжі за перший семестр 2019-

2020н.р.  

3. Про підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних 

працівників.  Презентація досвіду  викладачів, які атестуються в 2019-2020н.р. 

4. Різне. 

Роботу засідання педагогічної ради розпочала директорка коледжу Івасик М.В., яка ознайомила присутніх із 

порядком денним.  Секретар педагогічної ради Вербіцька Ю.М. проінформувала про стан виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

         Заступник директора з навчальної роблоти Шимко В.С., завідувачі відділень 

Гавловський О.К. (агроінженерне відділення), Костюченко І.І. (транспортно-

енергетичне відділення) доповіли про результати зимової сесії за перший семестр 

2019-2020 н.р. та запропонували заходи  по удосконаленню організаційно-виховної 

роботи, виконання яких сприятиме покращенню якості освітнього процесу. Педагогічні 

працівники прийняли активну участь в обговоренні, ділились досвідом та 

обмінювалися думками з приводу покращення якості навчально-виховного процесу в 

коледжі.  

         Методист коледжу Шинкаренко В.В. в своєму виступі акцентувала увагу 

присутніх на нормативно-правовій базі проведення атестації педагогічних працівників 

коледжу та методичних рекомендаціях щодо обсягу підвищення кваліфікації освітян 

(Постанова  Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р.  №800, лист Міністерства 

освіти і науки України № 1/9-683  від 04.11.2019). Детально проінформувала 

присутніх  про проведену роботу в цьому напрямку.  

  

 



 

Викладачі, які атестуються у 2019-2020н.р.  представили 

власні напрацювання та досвід роботи:   Грохольський М.О. 

на тему: «Психолого-педагогічні особливості формування 

навчальної  та  професійної мотивації при виконанні  

курсового проекту  з дисципліни «Холодильно-компресорні 

машини та установки»; Мельниченко О.І. на тему: 

«Закономірності процесу єдності навчання та виховання як 

ефективна умова підвищення мотивації навчальних 

досягнень студентів з дисципліни «Трактори та автомобілі».  

Досвіди роботи Грохольського М.О. та Мельниченка О.І. 

схвалені педагогічною радою та рекомендовані  для вивчення  

й впровадження в практику роботи викладачів коледжу; зазначено атестаційні матеріали оформити 

згідно методичних рекомендацій та подати до атестаційної комісії ІІІ рівня.  

 Директорка коледжу Івасик М.В. акцентувала увагу на актуальних завданнях педагогічного колективу по 

удосконаленню організаційної роботи та активізації профорієнтаційної роботи викладачів. Було наголошено на особисту 

відповідальність викладачів та керівників структурних підрозділів за якісне виконання всіх вимог організації і 

проведення освітнього процесу. 

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення. 

 

Методист коледжу В.Шинкаренко 

   

 


