 24 травня 2022 року (вівторок) відбулося
засідання методичної ради
Порядок денний:
1. Про зміну функціональних обов’язків членів методичної ради.
доповідала секретар методичної ради Шклярук Ю.Є.
2. Розгляд освітньо-професійних програм, навчальних планів на 2022-23н.р.
Доповідали:
завідувач навчально-методичною лабораторією Шклярук Ю.Є.;
гаранти освітньо-професійних програм:
Дюг О.Є. - 208 Агроінженерія
Гавловський О.К. - 206 Агрономія, Лісове господарство
Грохольський О.К. - 142 Енергетичне машинобудування
Антас Н.І.- 275 Транспортні технології
Кобилецький О.М. - 141Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка.
Скрипник Є.І. - 051 Економіка
3. Розгляд обсягів педагогічного навантаження по спеціальностях на 2022-23 н.р.
Доповідав заступник директора з навчальної роботи Хрустінський В.Б.
4. Різне
Про попередні підсумки успішності студентів в ІІ семестрі
2021-22
н.р.
Доповідали голови циклових комісій: Дюг О.Є., Шарпацька Н.В., Банар Л.В.,
Мельник Ю.В., Костюченко І.І., Скрипник Є.І

 11 травня 2022 року відбулося в онлайн-режимі на платформі Google Meet засідання циклової комісії соціально –
гуманітарних дисциплін.
На порядку денному розглядалися питання:
1. Звіт викладачів про виконання планів роботи кабінетів та гуртків.
2. Звіт членів комісії про виконання індивідуальних планів.
3.Обговорення та підготовка методичних матеріалів викладачів методичного
об’єднання до друку у фахових журналах, розміщення на освітніх українських сайтах.
4. Профорієнтаційна робота в коледжі – актуальність та перспективи.
5. Різне.



Голова Ради соціально-гуманітарної роботи Валентина Шинкаренко
24 травня взяла участь у черговому засіданні Ради з виховної,
спортивно-масової роботи коледжу та студентських справ ЗФПО.
Розглянуто актуальні питання:
- оплата гуртожитку під час військового стану;
-щодо академічної відпустки студентів з числа дітей- сиріт, які знаходяться в
ЗСУ ;
-нормативна документація куратора групи;
- організація та проведення студентських заходів (фотоконкурс, челендж,
марафон).
 Засідання приймальної комісії 23 травня 2022 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд проекту Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий
коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» в 2022 році.
1. Розгляд проекту Положення про мотиваційний лист, Положення про проведення усної індивідуальної співбесіди з
вступниками до Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти
«Подільський державний університет».

