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Голова
Секретар

Галкіна О.А.
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Присутні:
Галкіна О.А. - директор технікуму, голова методичної Ради;
Кисіль О.В. - заступник директора технікуму з навчально-виховної роботи, заступник голови методичної Ради;
Члени методичної Ради:
Конишева А.І. - голова циклової комісії професійних дисциплін та практичної
підготовки;
Ляшенко А.М. - голова циклової комісії математичних, природничо-наукових
дисциплін;
Радюк Л.П. - голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін;
Ніконова О.Є. — методист технікуму;
Петренко Н.П- голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін, секретар методичної Ради технікуму;
Сумятіна Л.М. - голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної
підготовки;
Порядок денний
1. Про організацію навчально - виховної роботи та її методичне забезпечення
в технікумі у 2015-2016 навчальному році.
Кисіль О.В. - заступник директора технікуму з навчально-виховної
роботи, заступник голова методичної Ради.
2. Обговорення та складання плану роботи методичної Ради технікуму на
2015 - 2016 навчальний рік.
Петренко Н.П. - секретар методичної Ради технікуму.
І. Слухали:
Кисіль О.В. - заступника директора технікуму з навчально-виховної роботи, заступника голови методичної Ради з інформацією «Про організацію навчально виховної роботи та її методичне забезпечення в технікумі у 2015- 2016 навчальному році».
КисЬіь О.В. - проінформувала членів методичної Ради технікуму про організацію навчально-виховної роботи в технікумі у 2015-2016 навчальному році та її
методичне забезпечення відповідно до вимог нового закону «Про вищу освіту»,законів які ухвалила Верховна Рада України у 2015 року, а також відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2015 року №
1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу» на підставі якого методична Рада технікуму ухвалила «Положення про організацію освітнього процесу в технікумі», «Положення (стандар-

ти) та методичні рекомендації з організації навчально-виховного процесу в технікумі», затвердила навчальні плани технікуму щодо підготовки молодших
спеціалістів для спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Соціальна робота»
на 2015-2016 навчальний рік.
Вона ознайомила членів методичної Ради з робочими навчальними планами
підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.13010101 «Соціальна робота» на 2015 - 2016 навчальний рік
та відзначила, що в цьому навчальному році педагогічний колектив буде працювати відповідно до ухвалених робочих навчальних планів підготовки молодших спеціалістів тому і не буде суттєвих змін щодо робочих навчальних програм з навчальних дисциплін. Зміни будуть внесені виключно відповідно до
Наказу Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня 2015 року
«Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей і
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно - патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», а також щодо нових
стандартів оформлення навчальної документації.
Кисіль О.В. повідомила, що новий навчальний рік для педагогічного колективу технікуму буде напруженим і відповідальним у зв'язку з підготовкою до
ліцензування та акредитації з обох спеціальностей навчального закладу, відповідно до нових вимог, тому під час підготовки необхідної документації до нового навчального року необхідно дотримуватися підготовлених стандартів і не
забувати про них під час підготовки екзаменаційної документації та звітів, зобов'язала членів методичної Ради, особливо голів циклових комісій, провести
роз'яснювальну роботу з викладачами в своїх циклових комісіях щодо впровадження «Положення про організацію освітнього процесу в технікумі», «Положення (стандарти) та методичні рекомендації з організації навчально-виховного
процесу в технікумі». Особливу увагу звернула на ретельну підготовку до нового навчального року навчальних кабінетів, навчально-методичних комплексів
з навчальних дисциплін, удосконалення методичної роботи, підготовку необхідної документації в термін до 10 вересня 2015 р, відповідальне ставлення кожного викладача до виконання своїх обов'язків.
Вона звернулася до членів методичної Ради технікуму про необхідність
розглянути, обговорити та ухвалити навчально - методичні комплекси з дисциплін, які підготовлені з урахуванням кредитно-модульної системи навчання і
відповідну документацію до них, а також всю іншу необхідну навчальну документацію до нового навчального року.
Кисіль О.В. в своєму виступі запропонувала у новому навчальному році
продовжити працювати над методичною темою: «Формування професійних
компетенцій у студентів як фактор досягнення нового рівня конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів», а також розглянути питання щодо втілення
методичної теми викладачами на засіданнях циклових комісій. Вона нагадала
членам методичної Ради про необхідність спланувати заходи у зв'язку з 80 річчям заснування навчального закладу і використати для розширення профорієнтаційної роботи, а також побажала членам методичної Ради проявляти більше
ініціативи, творчості, удосконалення, успіхів, підвищення професійного рівня.

Виступили:
Сумятіна Л. М. - голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки.
Сумятіна Л. М. в своєму виступі вона повідомила, що викладачі циклової комісії підготували до нового навчального року навчальні кабінети, навчально методичні комплекси з навчальних дисциплін та іншу необхідну документацію
відповідно до нових документів які ухвалила методична Рада технікуму «Положення про організацію освітнього процесу в технікумі», «Положення (стандарти) та методичні рекомендації з організації навчально-виховного процесу в
технікумі», навчальних планів технікуму щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Бухгалтерський облік» на 2015-2016 навчальний рік. Вона
звернула увагу на необхідність дотримуватися підготовлених стандартів під
час підготовки необхідної документації до нового навчального року, враховуючи такий чинник як підготовка педагогічного колективу технікуму до ліцензування та акредитації з обох спеціальностей. Викладачі циклової комісії, на її
думку, усвідомлюють всю відповідальність щодо професійної і практичної підготовки молодших спеціалістів бухгалтерського обліку, постійно удосконалюють форми і методи навчання і будуть ретельно готуватися до ліцензування і
акредитації.
Вона запропонувала залишити методичну тему: «Формування професійних
компетенцій у студентів як фактор досягнення нового рівня конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів» і продовжити роботу по удосконаленню навчання. Повідомила, що викладачі циклової комісії готуються до проведення
місячника циклової комісії у жовтні 2015 року під час якого будуть проведені
відкриті заняття та виховні заходи.
Комишева А.І. - голова циклової комісії професійних дисциплін та практичної підготовки.
Конишева А.І. в своєму виступі вона проінформувала, що викладачі її циклової
комісії теж до нового навчального року підготували навчальні кабінети, необхідну наочність, навчально - методичні комплекси з навчальних дисциплін та
іншу документацію, відповідно до нових документів які ухвалила методична
Рада технікуму «Положення про організацію освітнього процесу в технікумі»,
«Положення (стандарти) та методичні рекомендації з організації навчальновиховного процесу в технікумі», навчальних планів технікуму щодо підготовки
молодших спеціалістів зі спеціальності «Соціальна робота» на 2015-2016 навчальний рік. Вона теж звернула увагу на необхідність дотримуватися підготовлених стандартів під час підготовки необхідної документації до нового навчального року, враховуючи підготовку педагогічного колективу технікуму до ліцензування та акредитації з обох спеціальностей. Викладачі циклової комісії
яку вона очолює, також усвідомлюють всю відповідальність щодо професійної і
практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна робота», прагнуть
постійно удосконалювати форми і методи навчання і будуть ретельно готуватися до ліцензування і акредитації відповідно до ухвалених планів роботи.

Підтримала пропозицію Сумятіної Л.М. щодо продовження працювати над
методичною темою технікуму: «Формування професійних компетенцій у студентів як фактор досягнення нового рівня конкурентоспроможності майбутніх
спеціалістів».
Ніконова О.Є. - член методичної Ради, секретар навчальної частини технікуму.
Ніконова О.Є. - повідомила членів методичної Ради технікуму, що відповідно до робочих навчальних планів підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Бухгалтерський облік» та «Соціальна робота» які педагогічний
колектив буде виконувати в цьому навчальному році необхідно підготувати або
упорядкувати навчально - методичні комплекси з дисциплін, плани роботи кабінетів, гуртків, індивідуальні плани викладачів у термін до 10 вересня 2015 р.
Вона звернула увагу членів методичної Ради технікуму, про необхідність
обов'язково дотримуватися «Положення про організацію освітнього процесу в
технікумі», «Положення (стандарти) та методичні рекомендації з організації
навчально-виховного процесу в технікумі»,а тому необхідно всю навчальну
документацію до навчального року перепрацювати відповідно до нових стандартів оформлення документації, перш за все це програми з навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, індивідуальний план роботи викладача та її облік, журнал взаємних і контрольних відвідувань педагогічних
працівників циклової комісії, журнал обліку роботи викладачів, екзаменаційні
білети з дисциплін, плани роботи циклових комісій, звіт циклової комісії про
виконання навчальної роботи, решта документів не стосуються конкретно викладачів, а стосується навчальної частини технікуму, приймальної комісії, тощо. Особливу увагу звернула на ретельну підготовку до нового навчального
року навчальних кабінетів, навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, удосконалення методичної роботи, підготовку необхідної документації
в термін до 10 вересня 2015 р, відповідальне ставлення кожного викладача до
виконання своїх обов'язків. Особливо у цьому навчальному році у зв'язку з новими вимогами та підготовкою нашого навчального закладу до акредитації у
березні 2016 року з обох спеціальностей.
Ніконова О.Є, внесла пропозицію розглянути на засіданні методичної Ради
технікуму питання «Про результати перевірки навчально-методичних комплексів з дисциплін» у січні 2016 року після надання можливостей викладачам їх
перепрацювати та упорядкувати відповідно до сучасних вимог.
Петренко Н.П.- голова циклової комісії гуманітарних та соціально - економічних дисциплін.
Петренко Н.И - в своєму виступі повідомила, що викладачі циклової комісії, у
новому навчальному році будуть працювати відповідно до загальнотехнікумовського плану роботи, а також відповідно до навчальних планів підготовки
молодших спеціалістів на 2015-2016 навчальний рік, плану роботи циклової
комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
Петренко Н.П. нагадала членам методичної Ради , що у новому навчальному
році необхідно особливу увагу звернути на неухильне виконання важливих законів які ухвалила у поточному році Верховна Рада, а саме Закон України «Про

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX
столітті» № 2538- 1 від 7 квітня 2015 року. Закон України « Про засудження
комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» № 2558 від 9 квітня 2015
року, а також Наказу Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня
2015 року «Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». На її думку.
Члени методичної Ради як і викладачі гуманітарного циклу в першу чергу забов'язані відповідально поставитися до виконання важливих державних документів, систематично проводити роз'яснювальну роботу у студентських групах
як під час викладання програмного матеріалу на заняттях з дисциплін так і під
час проведення поза аудиторних заходів. Підготувати нові методичні розробки
до проведення виховних заходів.
Вона звернула увагу викладачів на необхідність більш ефективно працювати
над втіленням в практику роботи методичної теми: «Формування професійних
компетенцій у студентів як фактор досягнення нового рівня конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів», нагадала про удосконалення методів навчання щодо підвищення якості знань студентів та збереження численності у групах, незважаючи, що у більшості студентів низький рівень загальноосвітньої
підготовки, про необхідність систематично підвищувати свій професійний рівень та удосконалювати методичну роботу.
Галкіна О.А. - директор технікуму, голова методичної Ради.
Галкіна О.А. - проінформувала членів методичної Ради технікуму про завдання членів методичної Ради у зв'язку зі змінами в системі освіти у зв'язку з
впровадженням нових законів які ухвалила Верховна Рада у 2015 році, а також
постанови Кабінету Міністрів України протягом 2015 року, а тому необхідно
більш наполегливо і відповідально готуватися до чергової акредитації нашого
навчального закладу, висловила стурбованість, що наш навчальний заклад має
тільки дві спеціальності, а така ситуація не відповідає сучасним вимогам реформування системи вищих навчальних закладів, тому висловила сподівання на
можливість порушити клопотання у Міністерстві освіти і науки України щодо
відкриття нової спеціальності.
Вона відзначила внесок педагогічного колективу та співробітників технікуму у підготовку молодших спеціалістів та їх соціальну реабілітацію, активну
участь наших студентів в обласних і міських конкурсах, удосконалення методичного забезпечення навчальних занять та виховних заходів, але висловила
стурбованість, що педагогічний колектив недостатньо ефективно працює з
окремими студентами які потребують особливих індивідуальних підходів та
методів навчання, тому на її думку членам методичної Ради необхідно працювати з викладачами щодо удосконалення індивідуальних методів навчання та
враховувати психологічні особливості студентів.
В своєму виступі вона порушила питання про удосконалення методичної
роботи в технікумі з метою підвищення ефективності навчально - виховної роботи в нашому навчальному закладі та відповідальне ставлення голів циклових

комісій до методичної роботи і подальшої роботи над методичної темою: «Формування професійних компетенцій у студентів як фактор досягнення нового
рівня конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів»,
Галкіна О.А. особливу увагу звернула на ретельну підготовку до нового навчального року навчальних кабінетів, навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, удосконалення методичної роботи, підготовку необхідної
документації в термін до 10 вересня 2015 року, відповідальне ставлення кожного викладача до виконання своїх обов'язків, у зв'язку з підготовкою до проходження ліцензування та акредитації навчального закладу у березні 2016 року.
Вона нагадала членам методичної Ради про необхідність спланувати заходи у
зв'язку з 80 річчям заснування навчального закладу і використати підготовку
до свята для розширення профорієнтаційної роботи, запропонувала провести
виставку методичних розробок викладачів і виставку творчих робіт і рефератів
студентів, оновити експозиції музею технікуму.
Ухвалили:
1. Інформацію Кисіль О.В., заступника директора технікуму з навчальновиховної роботи, заступника голови методичної Ради «Про організацію навчально - виховної роботи та її методичне забезпечення в технікумі у 2015-2016
навчальному році» - взяти до обов'язкового виконання.
2. Затвердити методичну тему, над якою буде продовжувати працювати педагогічний колектив технікуму у 2015 - 2016 навчальному році «Формування
професійних компетенцій у студентів як фактор досягнення нового рівня
конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів».
3. Затвердити навчально - методичні комплекси з дисциплін відповідно до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей
5. 03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.13010101 «Соціальна робота».
4. Головам циклових комісій до 10 вересня 2015 р. на засіданні циклових комісій розглянути та затвердити плани роботи циклових комісій, навчальнометодичні комплекси з навчальних дисциплін, індивідуальні плани викладачів,
плани роботи кабінетів та гуртків, визначитися щодо атестації викладачів в циклових комісіях.
II. Слухали:
Петренко Н.П. - голову циклової комісії гуманітарних та соціально - економічних дисциплін, секретаря методичної Ради технікуму з інформацією « Про
план роботи методичної Ради технікуму на 2015 - 2016 навчальний рік».
Петренко Н.П. - в своєму виступі повідомила, що з метою якісної організації
навчального процесу у 2015-2016 навчальному році, вдосконалення методичного забезпечення навчально - виховного процесу, більш ефективної і систематичної методичної роботи у нашому навчальному закладі, відповідно до наказу №
43-а від 31.08. 2016 року створена методична Рада технікуму, а тому необхідно розглянути, обговорити і ухвалити план її роботи на поточний навчальний
рік.

Виступили:
Ніконова О. Є. - методист технікуму.
Ніконова О.Є. в своєму виступі відзначила, що запропонований проект плану
методичної Ради обміркований, конкретний, до нього включені важливі питання які необхідно розглянути на засіданнях методичної Ради у 2015 - 2016 навчальному року, але звернула увагу членів методичної Ради, що останні роки
план який ухвалюється на початку навчального року, зазнає змін у зв'язку з
ухваленням важливих документів державного значення, тому можливо протягом навчального року у порядок денний будуть включені додаткові питання,
але незважаючи на такі обставини план роботи необхідно на її думку ухвалити
і запропонувала проект плану взяти за основу і затвердити.

Ухвалили:
1. Інформацію Петренко Н.П., секретаря методичної роботи методичної Ради
технікуму «Про план роботи методичної Ради технікуму на 2015 - 2016 на
навчальний рік» - взяти до відома.
2. Затвердити план роботи методичної Ради технікуму на 2015-2016 навчальний
рік. (План додається).
3. Контроль за виконання ухваленого рішення покласти на секретаря
методичної Ради Петренко Н.П.
Голова методичної Ради: (У^-

О. А. Галкіна

Секретар методичної Ради технікуму; Й ^ г ^ - ^ Г Н.П. Петренко

