ПРОТОКОЛ № 2
засідання педагогічної ради
Криворізького державного комерційно-економічного технікуму
24.09.2015р.
Присутні:
Заступник голови педради - Саква В.М., заступник директора технікуму з
навчальної роботи
Секретар педради
- Поляков П.М., методист технікуму
Члени педагогічної ради:
за списком: 64 особи
присутні: 58 осіб (список додається)
відсутні: 6 осіб (п/п)
Порядок денний:
1. Визначення подальших шляхів функціонування закладу у контексті аналізу
існуючих перешкод і затвердження Основних напрямів роботи колективу та
планів роботи структурних підрозділів в умовах реорганізації технікуму й
акредитації спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та
комерційна діяльність», «Виробництво харчової продукції».
(заступники директора)
2. Формування інформаційної основи для удосконалення існуючої системи
профорієнтаційної роботи за результатами вступної кампанії 2015 року.
(Оверчук Н.О.)
3. Різне.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
СЛУХАЛИ: Сакву В.М. – заступник директора з навчальної роботи, яка довела
до відома присутніх зміст Основних напрямків роботи КДКЕТ у 2015-2016
навчальному році, тематику засідань педагогічної та методичної рад,
акцентувавши увагу на найважливіших аспектах роботи протягом навчального
року, а саме: реалізація основної навчально-методичної проблеми колективу –
«Оптимізація освітнього процесу в КДКЕТ для формування особистості
креативного фахівця»; забезпечення успішної повторної акредитації
спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна
діяльність», «Виробництво харчової продукції»; здійснення методичного
супроводу процесу трансформації закладу в контексті змін у галузі освіти
України;
подальше
удосконалення
пакету
інструктивно-методичної
документації, оптимізація уніфікованих підходів до створення навчальнометодичного забезпечення викладання дисциплін; подальше удосконалення
комплексу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу технікумі,
створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у
відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців; підвищення
рівня організації проведення самостійної роботи студентів через удосконалення

навчально-методичних матеріалів, використання комп’ютерних технологій та
елементів технології дистанційного навчання.
Крім того, виступаюча наголосила, що завершилось комплектування
матеріалів справ й, згідно з діючими нормами, вони мають бути розглянуті й
схвалені на засіданні педагогічної ради для подання до Департаменту наукової
діяльності та ліцензування МОН України. Крім того, виступаюча зазначила, що
протягом жовтня викладачам слід ще раз переглянути та, у разі потреби, внести
необхідні корективи до НМК навчальних дисциплін. Саква В.М. повідомила,
що з метою забезпечення належних умов проведення повторної акредитації
розроблено відповідний Плану заходів щодо організації акредитаційної
експертизи спеціальностей (текст Плану додається). Запропонувала затвердити
запропонований варіант зазначених документів.
- Макаренко Л.М. – завідувача підрозділом виробничого навчання, яка
підкреслила, що протягом минулого навчального року служба виробничого
навчання в цілому виконала успішно поставлені завдання. Протягом нового
навчального року заплановано сконцентрувати зусилля на перетворенні
структури виробничого навчання на систему, яка має враховувати складні
умови сьогодення, певний стан науки, техніки, технології, можливість навчання
протягом усього життя, надання системи знань, яка може швидко адаптуватися
до будь-яких змін виробництва; активнішому залученні майстрів виробничого
навчання до участі в засіданнях педагогічної та методичної рад, циклових
комісій, КТК «Педагог», інших формах колективної роботи (педагогічних
читаннях, теоретичних конференціях, інструктивно-методичних засіданнях
тощо); подальшій активізації роботи стосовно максимального наближення
виробничого навчання до реального виробництва; створенні можливостей для
творчої діяльності майстрів виробничого навчання, стимулюванні їх до
постійного оновлення змісту практичної освіти, гнучкості у доборі форм і
методів навчання з урахування потреб особистості і суспільства; активізації
роботи стосовно моделювання різних видів і ситуацій професійної діяльності,
швидке реагування на зміни потреб виробництва у фахівцях певної кваліфікації
і спеціалізації, надання студентам можливості навчатися залежно від їх
інтересів та запитів конкретного місця працевлаштування. Виступаюча
запропонувала затвердити план роботи підрозділу виробничого навчання на
2015-2016 н.р.
- Хомяк О.А. – заступник директора з виховної роботи, котра відзначила
основні напрями виховної роботи колективу: виховання громадяни, які люблять
свій народ, готові самовіддано захищати й розбудовувати свою Батьківщину,
мають людську гідність, національну самосвідомість, гуманістичну мораль,
знають свої права і свободи та вміють відстояти їх, сприяючи громадянському
миру, злагоді в суспільстві та дотримуючись законів; формування у студентів
національної самосвідомості, патріотизму, правової і економічної грамотності,
соціальної активності, загальної культури особистості, що базується на
надбаннях української та світової культури; удосконалення існуючих та пошук
нових форм профорієнтаційної роботи, спрямованої на рекламу КДКЕТ для
стабільного притоку молоді на навчання до закладу; залучення студентського

активу до профорієнтаційної роботи; сприяння набуттю молодим поколінням
соціального досвіду, успадкуванню духовних надбань українського народу,
досягненню високої культури міжнаціональних взаємин, формуванню у молоді,
незалежно від національної приналежності, рис громадянина України,
духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної,
гендерної культури; виховання у студентів рис готовності до самостійного
подальшого життя, до необхідності в різних ситуаціях з повною
відповідальністю виконувати ті чи інші виробничі, суспільні або керівні
функції. Олена Анатоліївна запропонувала затвердити план виховної роботи на
2015-2016 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Основні напрямів роботи КДКЕТ, план роботи педагогічної та
методичної рад, план виховної роботи, план роботи підрозділу виробничого
навчання на 2015-2016 н.р. та забезпечити роботу колективу згідно з ними.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
Термін: протягом року.
2. Заслухати стан виконання Основних напрямів роботи КДКЕТ у 2015-2016
н.р. на підсумковому засіданні педагогічної ради.
Відповідальні: Саква В.М., Поляков П.М.
Термін: червень 2016 року
3. Схвалити як належно підготовлені акредитаційні справи зі спеціальностей
«Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна діяльність»,
«Виробництво харчової продукції» для проведення повторної акредитації.
4. Забезпечити подання акредитаційних справ до Департаменту наукової
діяльності та ліцензування МОН України.
Відповідальні: Саква В.М., Поляков П.М.
Термін виконання: до 15.11.2015 року.
5. Забезпечити реалізацію решти положень Плану заходів щодо організації
акредитаційної експертизи спеціальностей.
Відповідальні: Саква В.М., Поляков П.М.,
Кучеренко М.В., Резниченко Г.П.
Термін виконання: протягом І семестру 2015 року.
«За» – 58 осіб;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
СЛУХАЛИ: Оверчук Н.О., керівника підрозділу сприяння працевлаштування
випускників КДКЕТ, яка наголосила на тому, що в умовах високої конкуренції
між вищими навчальними закладами та складною демографічною ситуацією в
країні, все більш актуальним стає питання якісної скерованої профорієнтації
серед школярів та їх батьків.
Всього до технікуму вступило 226 осіб, з яких на денну форму навчання 164 особи, на заочну – 62 особи. В порівнянні з минулим роком загальна
кількість абітурієнтів скоротилась на 13 % (35 осіб).

З загальної кількості (226 осіб) викладачами було загітовано 78 % (177
осіб), 22 % (49 осіб) - абітурієнти, які самостійно вирішили вступити до
технікуму. У минулому році викладачами було загітовано 69 % (179 осіб), що
на 9 % менше, ніж цього року. З огляду на отриманий результат, можна зробити
висновок, що педагогічний колектив, незважаючи на складну демографічну
ситуацію та наявність гострої конкуренції серед навчальних закладів по місту,
потужніше спрацював в порівнянні з минулим роком.
Вступники шкіл з сільської місцевості складають 15 % (25 осіб) від
загальної кількості загітованих абітурієнтів. В порівнянні з минулим роком (22
% (40 осіб)), кількість вступників цього року менша. Але серед вступників з
сільської місцевості абітурієнти Криворізького району складають 64 % , тож
цього року ми покращили результат, оскільки у 2013-2014 н.р. кількість
вступників Криворізького району складала 40 %.
Найбільша
кількість
абітурієнтів з с. Лозуватка, с. Радушне, с. Червоноток. Це підтверджує
результативність профорієнтаційної роботи в рамках договору про
співробітництво з Криворізьким районним науково-методичним кабінетом.
В результаті спостереження за ходом приймальної кампанії на
спеціальність «Готельне обслуговування», необхідно зазначити, що до
абітурієнтів не була доведена достатньо чітка, повна інформація про всі
переваги і перспективи навчання на даній спеціальності. Абітурієнти не знали
про можливості вдалого працевлаштування не лише у місті, але й за кордоном,
здобуття подальшої вищої освіти за спеціальністю. Саме тому нам терміново
необхідно розробити програму щодо рекламування спеціальності «Готельне
обслуговування», звернувши увагу викладачів - профорієнтаторів на це
питання.
Далі наведені дані щодо кількості вступників за районами. Традиційно,
найбільше школярів вступило з Саксаганського району (44%/58 особи), потім –
Довгинцівський (18 %/22 осіб), Жовтневий (13 %/16 осіб), Центрально-Міський
(11 %/15 осіб), Дзержинський (6 %/9 осіб), Інгулецький (4 %/6 осіб) та
Тернівський (4 %/6 осіб). В порівнянні з минулим роком, лідером залишився
Саксаганський район, незначне збільшення кількості абітурієнтів лише у
Центрально-міському (на 1 особу більше) та Тернівському районах (на 1 особу
більше).
Враховуючи вищезазначене, Оверчук Н.О. запропонувала наступний
проект рішення.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти запропонований проект рішення (додається).
«За» – 58 осіб;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
Заступник голови педагогічної ради:

В.М. Саква

Секретар педагогічної ради:

П.М.Поляков

