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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;
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 методичну роботу викладачів технікуму та участь у щорічній обласній
науково - методичній конференції.
Кисіль О.В. - заступник директора технікуму з навчально-виховної роботи.
2. Про підготовку навчального закладу до акредитації і ліцензування з обох
спеціальностей.
Кисіль О.В. - заступник директора технікуму з навчально-виховної роботи.
Слухали:
Кисіль О.В. - заступника директора технікуму з навчально-виховної роботи,
заступника голови методичної Ради з інформацією «Про методичну роботу викладачів технікуму та участь у щорічній обласній науково - методичній конференції».
Кисіль О.В. - в своєму виступі проінформувала членів методичної Ради, що відповідно до рішення Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Харківської області у лютому щорічно проводиться обласна науковометодична конференція педагогічних працівників навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації, яка надає можливість прийняти участь всім педагогічним колективам області, а також кожному викладачу виступити, або представити свої методичні розробки, або тези своїх виступів які друкуються в окремому збірнику. В
цьому навчальному році теж заплановано провести обласну науково-методичну
конференцію за темою: «Правові, теоретичні і практичні основи розвитку співпраці навчальних закладів з роботодавцями та сприяння працевлаштування випускників» яка відбудеться 26 лютого 2016 року на базі Харківського машино-

будівного коледжу, на якій планується розглянути і висвітлити проблеми: імплементація нового законодавства України з вищої освіти та працевлаштування;
організація та принципи роботи підрозділів зі сприяння працевлаштуванню випускників; правові (договірні та інші) основи співпраці з роботодавцями щодо
працевлаштування, практичного навчання.
Кисіль О.В. відзначила, що тема обласної науково-методичної конференції передбачає обговорення проблем по визначеній темі і участь викладачів, тому є
нагода прийняти участь і викладачам нашого технікуму які поєднують вивчення теоретичного матеріалу з проведенням практичних занять, проводять навчальну практику і готують студентів до проходження виробничої практики на підприємствах і установах. Вона повідомила, що викладачі технікуму протягом
тривалого часу роботи сформували власну методику і технологію теоретичної і
практичної підготовки молодших спеціалістів, мають певний досвід співпраці з
роботодавцями можуть під час проведення конференції обмінятися досвідом з
колегами, тому викладачам технікуму необхідно по можливості прийняти
участь у такому важливому і корисному заході.
Вона нагадала, що викладачі технікуму які планують проходити атестацію у
цьому навчальному році, забов'язані прийняти участь в обласній науковометодичній конференції, тому у термін до 1 лютого 2016 року необхідно оформити тези своїх виступів, методичні розробки відповідно до вимог які і будуть
представлені на обласну науково - методичну конференцію. При оформленні
методичних розробок на виставку, тез до виступів, бажано використовувати
стандарти та емблему нашого навчального закладу.
Кисіль О.В. відзначила, що окремі викладачі вже підготували тези до збірника
який друкується традиційно за підсумками щорічної обласної науково - методичної конференції, а також вже визначили теми і підготували методичні розробки відповідно до теми конференції. Вона повідомила, що тези до збірника
науково-методичної конференції педагогічних працівників підготували:
Галкіна О.А., Кисіль О.В. на тему: «Соціальне партнерство навчального закладу з установами, підприємствами та організаціями - гарантія працевлаштування
людини з особливими потребами»;
Кузьміна Л.А. на тему: «Шляхи вдосконалення практичної підготовки в вищих
навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації як запорука працевлаштування випускників»;
Сизикова В.С. на тему: «Дуальна освіта як запорука ефективного працевлаштування випускників»;
Методичні розробки на участь у виставці науково-методичних матеріалів підготували викладачі технікуму:
Галкіна О.А. на тему: «Впровадження нових навчальних технологій в навчально-виховний процес як фактор досягнення нового рівня конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів»;
Галкіна О.А., Ляшенко А.М. навчально-методичний посібник з дисципліни
«Аналіз економічної діяльності»;
Василенко О.Г. на тему: «Програма навчальної практики з вирішення виробничих ситуацій спеціальності «Соціальна робота»;

Дюрич О.В. на тему: «Активні методи навчання в професійній підготовці студентів»;
Конишева А.І. підготувала декілька методичних матеріалів на теми: «Наскрізна
програма з проходження практики студентами денного та заочного відділення
спеціальності «Соціальна робота», «Програма технологічної/виробничої практики в органах соціального захисту населення для студентів випускного курсу
спеціальності «Соціальна робота», «Програма навчальної практики з питань соціальної роботи на виробництві спеціальності «Соціальна робота», «Програма
навчальної практики з питань соціальної роботи в органах місцевого самоврядування спеціальності «Соціальна робота»;
Кузьміна Л.А., Левченко Н.В. на тему: «Програма проведення навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для спеціальності «Бухгалтерський облік»;
Кузьміна Л.А. на тему: «Положення про відділ навчального закладу щодо сприяння працевлаштування студентів і випускників»;
Сумятіна Л.М. підготувала декілька методичних матеріалів на теми: «Наскрізна
програма з проходження практики студентами денного та заочного відділення
спеціальності «Бухгалтерський облік», «Програма з навчальної практики «Введення в спеціальність» для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»,
«Програма навчальної практики «Вирішення виробничих ситуацій для спеціальності «Бухгалтерський облік»;
Миргородська Л.І. на тему: «Основи підприємницької діяльності»;
П'ятницька Л.А. на тему: «Вимоги до рівня володіння майбутніх спеціалістів
англомовною комунікативною компетентності у діловому говорінні»;
Кисіль О.В. запропонувала розглянути, обговорити та ухвалити представлені
викладачами технікуму тези до збірника науково - методичної конференції та
науково-методичні матеріали для участі у виставці за темою: «Правові, теоретичні і практичні основи розвитку співпраці навчальних закладів з роботодавцями та сприяння працевлаштування випускників».
Виступили:
Петренко Н.П. - голова циклової комісії гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін, секретар методичної Ради технікуму.
Петренко Н.П.- в своєму виступі звернула увагу на необхідність викладачів
технікуму обов'язково приймати участь у традиційній щорічній обласній науково-методичній конференції, яка сприяє підвищенню престижу навчального
закладу і надає можливість показати здобутки власної професійної майстерності. Вона також відзначила, що викладачі технікуму відповідально поставилися
до участі у науково-методичній конференції, готувалися заздалегідь, чітко визначилися щодо конкретних тез виступів та тем методичних розробок, які відповідають ухваленій темі, яка буде обговорюватися на конференції. Вони нагадала, що тези до збірника науково-методичної конференції і методичні матеріали на конференцію необхідно оформити відповідно до ухвалених вимог і з використанням емблеми нашого навчального закладу.
Петренко Н.П. відзначила актуальність і важливість тем, які викладачі обрали
для підготовки науково-методичних матеріалів і розробок, а також нестандарт-

ний підхід щодо підготовки тез до збірника, які будуть представлені під час
участі у щорічній обласній науково - методичній конференції, а також висловила сподівання, що викладачі технікуму докладуть зусилля та наполегливість в
оформленні представлених матеріалів, відповідально підготуються до участі у
науково - методичній конференції і будуть представляти наш навчальний заклад на такому престижному обласному педагогічному форумі.
Ухвалили:
1. Інформацію Кисіль О.В., заступника директора технікуму з навчальновиховної роботи, заступника голови методичної Ради «Про методичну роботу
викладачів технікуму та участь у щорічній обласній науково - методичній
конференції за темою: «Правові, теоретичні і практичні основи розвитку співпраці навчальних закладів з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників» - взяти до обов'язкового виконання.
2. Викладачам технікуму, які атестуються у цьому навчальному році, бажано
обов'язково прийняти участь у роботі обласної науково-практичної конференції, надати тези до збірника науково-методичної конференції, методичні матеріали або розробки для участі у виставці науково - методичних матеріалів.
3.Ухвалити тези до збірника науково-методичної конференції педагогічних
працівників які підготували викладачі технікуму:
Галкіна О.А., Кисіль О.В. на тему: «Соціальне партнерство навчального закладу з установами, підприємствами та організаціями - гарантія працевлаштування
людини з особливими потребами»;
Кузьміна Л.А. на тему: «Шляхи вдосконалення практичної підготовки в вищих
навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації як запорука працевлаштування випускників»;
Сизикова В.С. на тему: «Дуальна освіта як запорука ефективного працевлаштування випускників»;
4. Ухвалити методичні матеріали та методичні розробки щодо участі у виставці
науково-методичних матеріалів на конференції які підготували викладачі технікуму:
Галкіна О.А. на тему: «Впровадження нових навчальних технологій в навчально-виховний процес як фактор досягнення нового рівня конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів»;
Василенко О.Г. на тему: «Програма навчальної практики з вирішення виробничих ситуацій спеціальності «Соціальна робота»;
Дюрич О.В. на тему: «Активні методи навчання в професійні підготовці студентів»;
Конишева А.І. на теми: «Наскрізна програма з проходження практики студентами денного та заочного відділення спеціальності «Соціальна робота», «Програма технологічної/виробничої практики в органах соціального захисту населення для студентів випускного курсу спеціальності «Соціальна робота», «Програма навчальної практики з питань соціальної роботи на виробництві спеціальності «Соціальна робота», «Програма навчальної практики з питань соціальної роботи в органах місцевого самоврядування спеціальності «Соціальна робота»;

Кузьміна Л.А., Левченко Н.В. на тему: «Програма проведення навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для спеціальності «Бухгалтерський облік»;
Кузьміна Л.А. на тему: «Положення про відділ навчального закладу щодо сприяння працевлаштування студентів і випускників»;
Сумятіна Л.М. на теми: «Наскрізна програма з проходження практики студентами денного та заочного відділення спеціальності «Бухгалтерський облік»,
«Програма з навчальної практики «Введення в спеціальність» для студентів
спеціальності «Бухгалтерський облік», «Програма навчальної практики «Вирішення виробничих ситуацій для спеціальності «Бухгалтерський облік»;
Миргородська Л.І. на тему: «Основи підприємницької діяльності»;
П'ятницька Л.А. на тему: «Вимоги до рівня володіння майбутніх спеціалістів
англомовною комунікативною компетентності у діловому говорінні»;
II. Слухали:
Кисіль О.В. — заступника директора технікуму з навчально - виховної роботи, заступника голови методичної Ради з інформацією «Про підготовку навчального закладу до акредитації і ліцензування з обох спеціальностей».
Кисіль О.В. - в своєму виступі проінформувала членів циклової комісії, що
відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» Міністерства освіти і
науки України, постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року
№ 692 «Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Ліцензійні
умови провадження освітньої діяльності закладів освіти» наш навчальний заклад у березні 2016 року підлягає акредитації і ліцензуванню з обох спеціальностей «Соціальна робота» та «Бухгалтерський облік», тобто буде проводитися
комплексна перевірка якості знань студентів, шляхом проведення експертами
акредитаційної комісії комплексних контрольних робіт з дисциплін за спеціальностями, а також вибірково з дисциплін гуманітарного та соціально - економічного циклу, циклової комісії математичних, природничо - наукових дисциплін. Вона звернула увагу викладачів циклової комісії на необхідність уважно і
ретельно перевірити і перепрацювати, у випадку необхідності, всі матеріали у
навчально - методичних комплексах відповідно до сучасних вимог, тобто до
основних документів ухвалених методичною Радою технікуму «Положення про
організацію освітнього процесу в технікумі» і «Положення (стандарти) та методичні рекомендації з організації навчально - виховного процесу в технікумі».
Але на її думку, головне підготувати студентів до участі у різних формах контролю з метою перевірки якості знань і попередила, що результати мають відповідати нормам акредитації з кожної дисципліни.
Кисіль О.В. - в своєму виступі повідомила членам циклової комісії, що у
випускних групах які завершують навчання у березні 2015 року перед виробничою практикою, необхідно провести планові і комплексні контрольні роботи з

дисциплін відповідно до робочих навчальних програм. Всі види контрольних
робіт мають бути проведені своєчасно з глибоким аналізом і якісними результатами.
Виступили:
Комишева А.І. - голова циклової комісії професійних дисциплін та практичної підготовки.
Комишева А.І. в своєму виступі вона проінформувала, що викладачі її циклової
комісії ретельно готуються до акредитації і ліцензування навчального закладу зі
спеціальності «Соціальна робота». Перепрацювали 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 навчально-виховного процесу в технікумі», навчальних
планів технікуму щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Соціальна робота» на 2015-2016 навчальний рік. Викладачі циклової комісії яку
вона очолює, 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.
Петренко Н.П. - голова циклової комісії гуманітарних та соціально - економічних дисциплін.
Петренко Н.П. - в своєму виступі повідомила членів методичної Ради, що викладачі циклової комісії відповідально готуються до акредитації і ліцензування
навчального закладу, перепрацьовують і удосконалюють навчально - методичні
комплекси з дисциплін які викладають відповідно до сучасних вимог, тобто до
основних документів ухвалених методичною Радою технікуму «Положення про
організацію освітнього процесу в технікумі» і «Положення (стандарти) та методичні рекомендації з організації навчально - виховного процесу в технікумі».
Вона відзначила, що головне підготувати студентів до перевірки якості знань
акредитаційною комісією враховуючи, що результати мають відповідати нормам акредитації з дисципліни. На її думну, основні дисципліни які будуть підлягати перевірці в циклові комісії це «Право соціального забезпечення», «Історія України», «Основи філософських знань», «Правознавство», «Українська
мова за професійним спрямуванням». Вона вважає, що студенти в цілому підготовлені до виконання контрольних завдань, але є окремі студенти які за станом здоров'я можуть виконати завдання в повній мірі тому, що мають низький
рівень знань, з таких міркувань потрібно докласти багато зусиль, працювати з
такими студентами індивідуально і додатково, але необхідно підготувати їх до
перевірки якості знань з окреслених дисциплін членами акредитаційної комісії.
Галкіна О.А. - директор технікуму, голова методичної Ради.
Галкіна О.А. - проінформувала членів методичної Ради технікуму про завдання членів методичної Ради у зв'язку з підготовкою навчального закладу до
акредитації і ліцензування з обох спеціальностей у березні 2016 року. Вона відзначила внесок викладачів технікуму у підготовку молодших спеціалістів та їх
соціальну реабілітацію, удосконалення методичного забезпечення навчальних
занять та виховних заходів, свідченням чого є активна участь викладачів техні-

куму у підготовці до участі в обласній науково-методичній конференції за темою: «Правові, теоретичні і практичні основи розвитку співпраці навчальних
закладів з роботодавцями та сприяння працевлаштування випускників» яка у
цьому навчальному році відбудеться 26 лютого 2016 року.
Галкіна О.А. особливу увагу, членів методичної Ради, звернула на ретельну підготовку навчальних кабінетів, навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, удосконалення методичної роботи, підготовку необхідної документації в термін до 1 березня 2016 року, відповідальне ставлення кожного викладача до виконання своїх обов'язків.
В своєму виступі вона порушила питання про систематичне удосконалення методичної роботи в технікумі з метою підвищення ефективності навчально - виховної роботи, подальше впровадження нових навчальних технологій в навчально - виховний процес як фактор досягнення нового рівня конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів, а це на її думку, є найважливіший показник
працевлаштування випускників, а відповідно і успішної акредитації і ліцензування. Вона також висловила стурбованість, що викладачі технікуму недостатньо ефективно працюють з окремими студентами які потребують особливих індивідуальних підходів та методів навчання, тому на її думку, членам методичної Ради необхідно працювати з викладачами щодо удосконалення сучасних
активних методів навчання та враховувати психологічні особливості студентів,
необхідно більш наполегливо і відповідально готуватися до перевірки якості
знань студентів членами акредитаційної комісії, звернула увагу на відповідальне ставлення голів циклових комісій і викладачів до методичної роботи і організації практичного навчання.
Ухвалили:
1. Інформацію Кисіль О.В., заступника директора технікуму з навчальновиховної роботи, заступника голови методичної Ради Кисіль О.В.«Про підготовку навчального закладу до акредитації і ліцензування з обох спеціальностей взяти до обов'язкового виконання.
2. Головам циклових комісій у термін до 1 березня 2016 року перевірити наявність необхідної навчально - методичної документації по цикловим комісіям і
забезпечити виконання робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи циклових комісій, індивідуальних планів роботи викладачів, планів роботи
кабінетів та гуртків.
3. Викладачам технікуму необхідно перепрацювати і упорядкувати навчально методичні комплекси з дисциплін з урахуванням сучасних вимог у термін до
25 лютого 2016 року.
4. Викладачам спеціальних дисциплін провести у березні 2016 року планові і
комплексні контрольні роботи у випускних групах відповідно до робочих навчальних планів і робочих навчальних програм з дисциплін, зробити аналіз за
результатами перевірки і певні висновки.
Голова методичної Ради: •''
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О.А. Галкіна

Секретар методичної Ради технікуму: 'у,'-, • -

Н.П. Петренко

