Протокол № 2
засідання методичної Ради технікуму.
20.10.2015 р.
Голова
Секретар

Галкіна О.А.
Петренко Н.П.

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 перевірку якості знань студентів з дисциплін у І семестрі навчального
року.
Кисіль О.В. - заступник директора технікуму з навчально-виховної роботи,
заступник голови методичної Ради.
2. Про атестацію педагогічних працівників технікуму.
Кисіль О.В. - заступник директора технікуму з навчально-виховної роботи,
заступник голови методичної Ради.
Слухали:
Кисіль О.В. - заступника директора технікуму з навчально-виховної роботи,
заступника голови методичної Ради з інформацією «Про перевірку якості знань
студентів з дисциплін у І семестрі навчального року».
Кисіль О.В. - проінформувала членів методичної Ради технікуму про необхідність провести директорські, планові, комплексні контрольні роботи з метою
контролю якості знань студентів денного відділення з професійних дисциплін
за спеціальностями «Бухгалтерський облік» та «Соціальна роботи», а також з
окремих дисциплін математичного і природничо - наукового, гуманітарного та
соціально-економічного, загальноосвітнього циклів, враховуючи підготовку навчального закладу до акредитації з обох спеціальностей. Контрольні роботи необхідно провести у термін з 15до 30 листопада 2015 року відповідно до узгоджених графіків, враховуючи навчальні плани підготовки спеціалістів з обох
дисциплін та виконання робочих навчальних програм з дисциплін. Викладачам

у термін з 1 листопада 2015 року необхідно підготувати окремо завдання до директорських контрольних робіт з дисциплін, враховуючи, що завдання до планових і комплексних контрольних робіт з дисциплін передбачені програмами і
ухвалені у навчально - методичних комплексах. Вона попередила про необхідність, провести зі студентами консультації та додаткові заняття, а з окремими
студентами індивідуальні заняття, з метою якісного проведення контрольних
робіт. Викладачам, що перевіряють роботи своєчасно перевірити та проаналізувати контрольні роботи, а також надати інформацію до 4 грудня 2015 року.
Виступили:
Сумятіна Л.М. - голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної
підготовки.
Сумятіна Л.М. в своєму виступі висловила думку про необхідність обов'язково
провести директорські, планові, комплексні контрольні роботи, з метою контролю якості знань студентів денного відділення з навчальних дисциплін професійної підготовки, які викладаються у І семестрі навчального року за спеціальностями «Бухгалтерський облік» та «Соціальна робота», а також для самоаналізу, з метою підготовки до акредитації навчального закладу. Вона звернула
увагу членів методичної Рада про необхідність провести контрольні роботи у
листопаді з 15 по ЗО листопада 2015 року, але врахувати виконання робочих
програм з дисциплін і скорочення навчальних тижнів у І семестрі, тому до
складання графіків проведення контрольних робіт необхідно підійти ретельно і
узгодити з головами циклових комісій та викладачами..
Вона повідомила, що всі викладачі циклової комісії вже підготували необхідні пакети завдань до усіх типів контрольних робіт, а викладачам на її думку, з
метою якісного проведення контрольних робіт, необхідно зі студентами провести консультації та додаткові заняття, а з окремими студентами індивідуальні
заняття.
Конишева А.І. - голова циклової комісії професійних дисциплін та практичної
підготовки.
Конишева А.І. в своєму виступі висловила також думку про необхідність
обов'язково провести директорські, планові, комплексні контрольні роботи, з
метою контролю якості знань студентів денного відділення з навчальних дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Соціальна робота», які викладаються у І семестрі навчального року, а також для самоаналізу, з метою підготовки до акредитації навчального закладу. Вона теж вважає доцільним провести контрольні роботи у листопаді з 15 по 30 листопада 2015 року, тому запропонувала підготувати графіки проведення контрольних робіт враховуючи виконання робочих навчальних програм з дисциплін і можливості щодо підготовки і навантаження для студентів, а тому необхідність обов'язково узгодити з
головами циклових комісій та викладачами.
Конишева А.І. повідомила, що всі викладачі циклової комісії вже підготували необхідні пакети завдань до усіх типів контрольних робіт, а викладачам
на її думку, з метою якісного проведення контрольних робіт, необхідно зі сту-

дентами провести консультації та додаткові заняття, а з окремими студентами
індивідуальні заняття.
Ухвалили:
1. Інформацію Кисіль О.В., заступника директора технікуму з навчальновиховної роботи, заступника голови методичної Ради «Про перевірку якості
знань студентів з дисциплін у І семестрі навчального року»- взяти до
обов'язкового виконання.
2. Затвердити графіки проведення контрольних робіт з 15 по ЗО листопада 2015
року та доручити контроль за їх проведенням членам методичної Ради технікуму (Графіки додаються).
3. Викладачам, які проводять контрольні роботи необхідно до 1 листопада 2015
року підготувати і ухвалити пакети завдань до проведення усіх типів контрольних робіт та провести консультації і додаткові заняття зі студентами.
4. Головам циклових комісій разом з викладачами проаналізувати результати
перевірки якості знань студентів з кожної дисципліни і по кожній групі окремо
і надати інформацію про результати до навчальної частини технікуму.
II. Слухали:
Кисіль О.В. - заступника директора технікуму з навчально - виховної роботи,
заступника голови методичної Ради з інформацією «Про атестацію педагогічних працівників технікуму у 2015 -2016 навчальному році».
Кисіль О.В - ознайомила членів методичної Ради технікуму з інформацією
«Про атестацію педагогічних працівників у 2015 - 2016 навчальному році», в
якій зазначила, що атестація педагогічних працівників проводиться відповідно
до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за
№1255/1850, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту від 20 грудня 2011 року № 1473, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 4/20327 та змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджені наказом
МОН від 08.08. 2013 року №1135 з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання студентської молоді, забезпечення соціального захисту, компетентної педагогічної праці.
Атестація педагогічних працівників є обов'язковою, її основними принципами є відкритість та колегіальність, сприяє розвитку особистості, її творчої
ініціативи, підвищенню рівня професійної майстерності та якості педагогічної
праці.
Кисіль О.В. повідомила, що викладачі Ляшенко А.М., Кузьміна Л.А., Ренгас Л.В., Свищова Т.Д. надали особисті заяви на чергову атестацію. Викладачі
Ляшенко А.М., Кузьміна Л.А. мають вищу категорію і бажають її підтвердити.
Викладачі Ренгас Л.В., Свищова Т.Д. мають І категорію і бажають її підтвердити. Як заступник директор технікуму з навчально - виховної роботи вона
відзначила, що викладачам завжди необхідно прагнути до удосконалення педа-

гогічної майстерності та професійного росту, тому запропонувала надати їм таку можливість, скласти графік проходження атестації та затвердити індивідуальні плани проходження атестації.
Кисіль О.В. особливу увагу звернула на професійну діяльність Ляшенко А.М.
голови циклової комісії математичних, природничо - наукових дисциплін, яка
викладає у цьому навчальному році такі важливі спеціальні дисципліни як «Основи економічної теорії», «Економіка підприємств», «Економічний аналіз»,«Політична економія», «Географія», а протягом педагогічної діяльності викладала і інші дисципліни починаючи з часу роботи у навчальному закладі.
Вона надала повну характеристику на викладача Ляшенко А.М., відзначила її
професійну майстерність та людські якості, особливо тому, що сама зверталася
до її педагогічних досягнень та досвіду у роботі профспілкового комітету.
Виступили:
Петренко Н.П. - голова циклової комісії гуманітарних та соціально - економічних дисциплін.
Петренко Н.П. в своєму виступі повідомила, що в цьому навчальному році
підлягає атестації викладач Ляшенко А.М. яка викладає одну з дисциплін циклу, але не є членом циклової комісії, яка відповідно до своєї заяви включена до
графіку атестації педагогічних працівників в черговому порядку і буде ретельно готуватися до атестації.
Вона надала коротку інформацію про викладача Ляшенко А.М. яка працює
у технікумі тривалий час, має вищу категорію, викладає дисципліни «Аналіз
економічної діяльності», «Економічна теорія», «Політична економія», «Економіка підприємств», «Географія». Відзначила її наполегливість та відповідальне
ставлення
до роботи, прагнення до підвищення педагогічної майстерності,
внесок в організацію роботи навчального закладу, висловила думку про необхідність її атестації та надання допомоги у проведенні відкритих заходів, а також нагадала про нові умови та вимоги щодо проходження атестації у цьому
навчальному році.
Радюк Л.П.- голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.
Радюк Л.П. в своєму виступі повідомила, що в цьому навчальному році в
цикловій комісії підлягають атестації викладачі Ренгас Л.В., Свищова Т.Д. які
теж відповідно до своєї заяви включені до графіку атестації педагогічних працівників у черговому порядку і прагнуть підтвердити свою І категорію. Вона
надала коротку інформацію про викладачів Ренгас Л.В. і Свищову Т.Д. які мають фахову освіту, постійно підвищують свою кваліфікацію, мають певний
стаж педагогічної діяльності. Вона відзначила відповідальне ставлення викладачів до роботи, прагнення до удосконалення педагогічної діяльності. Особливо
відзначила великий досвід професійної діяльності Свищової Т.Д., але звернула
увагу на необхідність її удосконалювати державну мову. Вона висловила думку
щодо проходження атестації у цьому навчальному році, відповідно до нових
вимог Міністерства освіти і науки України, а також звернула увагу на необхідність виконання індивідуального плану проходження атестації.

Ляшенко А.М. - голова циклової комісії математичних, природничо - наукових
дисциплін.
Ляшенко А. М. в своєму виступі повідомила, що в цьому навчальному році
в циклові комісії підлягає атестації викладач Кузьміна Л.А., яка теж відповідно
до своєї заяви включена до графіку атестації педагогічних працівників в черговому порядку і прагне підтвердити вищу категорію.
Вона надала коротку інформацію про викладача Кузьміна Л.А., яка працює в технікумі тривалий час, має вищу категорію, викладає дисципліни: «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Інформатика» відзначила її наполегливість та відповідальне ставлення до роботи, внесок в організацію роботи навчального закладу, прагнення до удосконалення педагогічної майстерності,
систематичного підвищення кваліфікації, людські якості, звернула увагу про
виконання індивідуального плану проходження атестації який викладач успішно виконує, висловила думку про необхідність підтримати її під час підготовки
до атестації.
Ухвалили:
1. Інформацію Кисіль О.В., заступника директора технікуму з навчальновиховної роботи, заступника голови методичної Ради «Про атестацію педагогічних працівників» - взяти до відома.
2. Затвердити список педагогічних працівників, які проходять атестацію у 20152016 навчальному році у складі: Ляшенко А.М., Кузьміна Л.А., Ренгас Л.В.,
Свищова Т.Д. та надати їм можливість пройти атестацію.
3. Затвердити графік проходження атестації педагогічними працівниками та
створити комісії з метою всебічного вивчення роботи викладачів, які будуть
проходити атестацію у цьому навчальному році , надання їм об'єктивної оцінки
за критеріями підвищення педагогічної майстерності.
4. Головам циклових комісій: Ляшенко А. М., Радюк Л.П., Петренко Н.П. надати допомогу викладачам у виконанні індивідуальних планів проходження атестації, до 15 лютого 2016 року підготувати загальну довідку і об'єктивну інформацію, щодо відповідності викладачів своїх циклових комісій займаній посаді
та визначення рівня їх кваліфікації.
5. Членам методичної Ради технікуму обов'язково відвідати заняття викладачів, що атестуються, ознайомитися з їх методичними розробками, прийняти
участь у вивченні професійної діяльності у між атестаційний період.
6. Секретарю атестаційної комісії технікуму Ренгас Л.В. до 20 лютого 2016 року надати матеріали про атестацію педагогічних працівників на затвердження
педагогічної Ради технікуму.
Голова методичної Ради: А
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Секретар методичної Ради технікуму:
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