
Витяг з протоколу №1 
засідання педагогічної ради від 01.09.2017 р. 

 
ПИТАННЯ V: 
СЛУХАЛИ та обговорювали інформацію від керівників структурних підрозділів, які ознайомили 
колег з положеннями про організацію навчальної та виховної діяльності в коледжу. Педагогічна рада 
УХВАЛИЛИ: 
ЗАТВЕРДИТИ положення про організацію навчальної та виховної діяльності в коледжі та плани 
роботи: 

- педагогічної ради;                                                                       
- методичної ради;                                                                        
- виховної роботи;                                                                                       
- методичної роботи;                                                                       
- профорієнтаційної роботи;                                                             
- бібліотеки;                                                                                   
- роботи відділень;                                                                      
- плану роботи семінару молодих викладачів;                             
- графіка внутрішнього контролю;                                              

      - виробничого навчання. 
(Всі члени педагогічної ради проголосували одноголосно за даний проект рішення) 
 
ПИТАННЯ VІ: 
СЛУХАЛИ та обговорювали інформацію, надану заступником директора з навчальної роботи 
Скляренко Ю.М., яка повідомила за якими типовими начальними планами підготовки молодших 
спеціалістів будуть навчатись студенти коледжу поточного навчального року. 
УХВАЛИЛИ: 
РОЗГЛЯНУТИ та ПОГОДИТИ типові навчальні плани підготовки молодших спеціалістів на 2017 – 
2018 н. р.  
Викладачам поточного навчального року здійснювати навчальний процес згідно наступних планів 
підготовки молодших спеціалістів: 
Групи П-11, П-12, Ю-21, Ю-22, П-23 – навчаються за типовим навчальним планом підготовки 
молодшого спеціаліста спеціальності «Право», затверджений 15.06.2015 р. НМЦ «Укоопосвіта».  
Групи Ю-31, Ю-32 – навчаються за типовим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності «Правознавство», затверджений 15.06.2015 р. НМЦ «Укоопосвіта».           
Групи Ю-41, Ю-42, Ю-43 – навчаються за типовим навчальним планом підготовки молодшого 
спеціаліста спеціальності «Правознавство», затверджений 21.08.2010 р. НМЦ «Укоопосвіта».       
Група Б-21 – навчається за типовим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності «Облік і оподаткування», затверджений 21.08.2010 р. НМЦ «Укоопосвіта». 
Група Б-31 – навчається за типовим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності «Бухгалтерський облік», затверджений 21.08.2010 р. НМЦ «Укоопосвіта». 
Групи ООПТБД-11, ТКМ-21 – навчаються за типовим навчальним планом підготовки молодшого 
спеціаліста спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», затверджений 
12.07.2016р. НМЦ «Укоопосвіта».       
Група ТКМ-31 – навчається за типовим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», затверджений 17.02.2015 р. НМЦ 
«Укоопосвіта» (без спеціалізації).       
Групи ГРС-11, РО-21 – навчаються за типовим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності «Готельно-ресторанна справа», затверджений 12.07.2016 р. НМЦ «Укоопосвіта».       
Група РО-31 – навчається за типовим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності «Ресторанне обслуговування», затверджений 05.06.2014 р. НМЦ «Укоопосвіта».       
(Всі члени педагогічної ради проголосували одноголосно за даний проект рішення) 
 
ПИТАННЯ VІІ: 
СЛУХАЛИ та обговорювали доповідь методиста коледжу Коваленко О.В. про методичну проблему 
коледжу та шляхи її реалізації. Педагогічна рада УХВАЛИЛА: 



ПЕРЕЗАТВЕРДИТИ методичну проблему для роботи педагогічного колективу коледжу на 2015 – 
2020 рр. в наступному вигляді – «Створення умов для самореалізації і вдосконалення учасників 
навчально-виховного процесу, формування життєво компетентної свідомої особистості з високим 
рівнем професійно-практичної підготовки, здатної успішно інтегруватись в сучасну систему 
соціальних відносин шляхом реалізації методів інтерактивного інноваційного навчання». 
(Всі члени педагогічної ради проголосували одноголосно за дане рішення) 
 
 
 


