Ухвала методичної ради від 03.11.2017р.
Заслухавши та обговоривши питання порядку денного методична рада ухвалює рішення:
1. Проводити роботу у педагогічних колективах училищ та коледжів, з громадськістю
щодо роз’яснення основних статей та прикінцевих положень Закону «Про освіту»
Постійно. Адміністрація
2. Приступити до реалізації окремих положень Закону «Про освіту» відповідно до
рекомендацій МОН України:
2.1. Ввести у практику повсякденного вживання нову термінологію, визначену у
Законі «Про освіту»;
Постійно. Адміністрація, педагогічні працівники
2.2. Розпочати поступове приведення установчих документів училищ та коледжів у
відповідність Закону;
Впродовж 5 років. Адміністрація
2.3. Забезпечити прозорість та відкритість училищ та коледжів через висвітлення
всебічної інформації про діяльність на власних сайтах;
Постійно. Адміністрація
2.4.Обговорити в педагогічних колективах училищ та коледжів статтю 42 академічна
доброчесність. Розробити положення про покарання за порушення норм статті для
педагогічних працівників та студентів.
До 01.01.2018р.Адміністрація, студ.самоврядування
2.5. Налагодити педагогічний супровід дітей з особливими потребами, забезпечивши
комфортні умови навчання та проживання
Постійно. Адміністарція, педагогічні працівники
3. При плануванні та проведенні роботи з підвищення кваліфікації педагогічних
працівників керуватися статтею 59 Закону «Про освіту»
Постійно. Адміністрація
4. Довести до відома педагогічних працівників нові підходи до процесу підвищення
кваліфікації, атестації та сертифікації педагогічних працівників, сприяти підвищенню
активності та самостійності кожного педагога у процесі професійного зростання
Постійно. Адміністрація, методичні органи, викладачі
5. Докласти зусиль до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови для студентів ІІ-курсів:
5.1.Вивчити з викладачами положення та рекомендації Центру зовнішнього
незалежного оцінювання у 2018р.;
Вересень-жовтень. Адміністарція, викладачі укр.мови та літератури
5.2.Організувати проведення додаткових консультацій для студентів з української
мови та літератури;
Жовтень-квітень. Викладачі укр.мови
5.3.Організувати реєстрацію та пробне тестування студентів з української мови
Грудень-січень. Адміністрація
5.4.Зробити детальний аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови студенті училищ та коледжів
Травень-червень. Адміністрація
6. Прийняти до відома звіти про прийом студентів на навчання у 2017році.
Постійно. Адміністрація
7. Посилити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді. Урізноманітнити її
форми.

Впродовж року. Адміністрація
8. Звернути більшу увагу на профорієнтаційну роботу серед студентів-першокурсників.
Провести уроки введення у спеціальність на перших курсах
До 01.01.2018р. Зав.відділеннями, куратори, студ самовряд.
9. Адаптаційну роботу спрямувати на вивчення індивідуальних особливостей студентівпершокурсників та розробку персональних траєкторій розвитку кожного студента.
Постійно. Куратори
10. Провести регіональну науково-практичну конференцію за результатами гурткової та
науково-дослідної роботи студентів училищ та коледжів
Травень, 2018. Заст.дир. з науково-метод.роб., базовий методист

