
ПРОТОКОЛ 
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Присутні члени методичної ради коледжу:  
Голова: Барабашина Л.А., заступник директора з НВР 

Рубан Л.О. – методист; заступник голови; 

Члени ради: 

Альохіна І.В. – заступник директора з виховної роботи; 

Бистрова Ю.В. – завідувачка навчально-виробничої практики; 

Дудник Г.І. – завідувачка механіко-металургійного відділення. 

Горлова Я.В. – голова предметної комісії філологічних дисциплін; 

Григоренко Т.Г. – голова комісії економічних дисциплін, програмування та 

математики; 

Коломійцева Ю.С. – голова комісії механіко-металургійних дисциплін; 

Сідєлєва Н.В. – голова комісії соціально-природничих дисциплін та фізичного 

виховання; 

Шичева О.М. – завідувачка транспортно-енергетичного відділення; 

Чорна В.В. – голова комісії транспортно-енергетичних дисциплін. 

 
СЛУХАЛИ:  
1. Барабашину Л. щодо організації  освітнього процесу в сучасних умовах.  

2. Барабашину Л. про форми оцінювання з дисциплін ОПП. 

3. Бистрову Ю. про організацію проходження практики студентами коледжу та 

роботу з керівниками практик. 

4. Рубан Л. про планування методичної роботи на поточний навчальний рік 

5. Рубан Л. про формування документів з атестації педпрацівників та організацію 

підвищення кваліфікації 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Плани роботи методичної та педагогічної рад взяти до уваги та ознайомити з 

ними членів комісій. 
2. Ретельно контролювати дотримання викладачами форми оцінювання з дисциплін 

ОПП (відповідне рішення методради від 12.01.2021 року). 
Термін: постійно. 

Відповідальні: завідувачі відділень. 
3. Практика проходитиме з використанням дистанційної форми навчання з 

оформленням звітної документації відповідно до нормативних вимог. Акцент на 

укладання індивідуальних договорів. 
4.  План роботи методкабінету на 2022-2023 н.р. 



5. Перелік документів з атестації педпрацівників та підвищення кваліфікації.  

6. Активно вести профорієнтаційну роботу на сайті коледжу, у соціальних мережах. 

Використовувати сучасні інноваційні форми роботи з метою збереження 

контингенту студентів. 
Термін: постійно. 
Відповідальні: завідувачі відділень, 

голови комісій. 
7. Контролювати розробку навчально-методичних документів членами комісій. 

Термін: постійно. 

Відповідальні: голови комісій, методист. 
8. Контролювати навчальну діяльність студентів у гугл-класі. За необхідністю 

створювати альтернативні види комунікацій між викладачами та студентами.  
Термін: постійно. 
Відповідальні: завідувачі відділень. 

9. Форму журналів академічних груп в окремих теках на гугл-диску. Ознайомити 

викладачів з правилами ведення журналу. 

Термін: до 10 жовтня 2022р. 
Відповідальні: голови комісій, методист. 

10. Надати методисту Рубан Л. плани роботи циклових комісій на 2022-2023 н.р. 

Термін: до 1 жовтня 2022р. 
Відповідальні: голови комісій 

11. Надати заступнику директора з НВР Барабашиній Л. плани роботи циклових  

комісій на 2022-2023 н.р. 
Термін: до 10 жовтня 2022р. 

Відповідальні: Рубан Л. 
12. Оновити або створити індивідуальні плани роботи викладача та надати їх 

головам комісій. 

Термін: до 1 листопада 2022р. 
Відповідальні: голови комісій, 

викладачі. 
13. Відновити роботу з обліку підвищення кваліфікації на гугл-диску та своєчасно 

вносити відповідну інформацію до гугл-документу. 

Термін: до 1 листопада 2022р. 

відновити; вносити інформацію — 

постійно. 
Відповідальні: голови комісій, 

викладачі. 

14. Відновити роботу з обліку публікацій та своєчасно надавати відповідну 

інформацію методисту. 

Термін: постійно. 

Відповідальні:  викладачі. 
 

            Голова                                                                 Л. Барабашина 

Секретар                                                             Л.Рубан 


