ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ
31 серпня 2017 року

м. Чернівці
ПРИСУТНІ:

Голова науково-методичної ради:
- Кошкаров С.А. - директор коледжу;
Секретар науково-методичної ради:
- Гамула Л.М. - методист;
Члени науково-методичної ради:
Борис Л.М.
- заступник директора, куратор відділення туристичноресторанного обслуговування та харчових технологій, к.ф.н.
Сасоліна Н.В.
- заступник директора, куратор відділення економіки та
комп'ютерних технологій
Фонарюк О.Ю.
- заступник директора, куратор юридичного відділення, к.ю.н.
Лаврук A.M.
- керівник фізичного виховання
Апопій Г.В.
- голова ЦК економічних, комерційних та комп'ютерних
дисциплін, к.е.н.
Паламарек К.В.
- голова ЦК туристичних та технологічних дисциплін, к.т.н.
Сташко Г.І.
- заступник голови ЦК юридичних дисциплін
Швець О.П.
- заступник голови ЦК соціально-гуманітарних та природничонаукових дисциплін
Лугова С.М.
- заступник голови ЦК соціально-гуманітарних та природничонаукових дисциплін
Переверзева Т.І.
- заступник голови ЦК туристичних та технологічних дисциплін
Каспрук A.A.
- заступник голови ЦК туристичних та технологічних дисциплін
Костинюк Н.М.
- заступник голови ЦК економічних, комерційних та
комп'ютерних дисциплін
Мартинюк H.A.
- заступник голови ЦК економічних, комерційних та
комп'ютерних дисциплін
- заступник голови ЦК економічних, комерційних та
Андріука В.В.
комп'ютерних дисциплін
- методист відділення туристично-ресторанного обслуговування
Маковій C.B.
та харчових технологій
Миколаїшин О.І
- методист юридичного відділення
Ткачук Е.Ю.
- методист відділення економіки та комп'ютерних технологій
Шелегон О.Я.
- головний бухгалтер
Ковальчук І.
- голова Студентської ради коледжу
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з інформаційним листом НМЦ "Укоопосвіта" "Про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах Укоопспілки І рівня акредитації
у 2017/2018 навчальному році" від 19.07.2017 № 18-70/261.
2. Визначення напрямків роботи педагогічного колективу щодо реалізації змісту
методичної проблеми «Якісне формування системи компетенцій студентів
відповідно до сучасних вимог на шляху до євроінтеграції».

3. Інформація про результати роботи викладачів у напрямку розробки проектів на
замовлення НМЦ "Укоопосвіта" та робота над рецензуванням.
4. Різне.
З першого питання слухали Сасоліну Н.В., яка ознайомила членів ради з
інформаційним листом НМЦ "Укоопосвіта" "Про організацію навчального процесу
у вищих навчальних закладах І рівня акредитації у 2017/2018 навчальному році" від
19.07.2017 № 18-70/261. Також Сасоліна Н.В. звернула увагу на те, що в поточному
навчальному році при оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін
особливу увагу слід приділити дотриманню вимог діючої нормативно-правової
бази.
Ухвалили; розробити робочі навчальні програми на підставі інформаційного
листа НМЦ "Укоопосвіта" "Про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах Укоопспілки І рівня акредитації у 2017/2018 навчальному
році" від 19.07.2017 № 18-70/261. Головам циклових комісій необхідно ознайомити
викладачів із діючими навчальними програмами дисциплін, на підставі яких слід
розробити робочі навчальні програми, за необхідності внести зміни до навчальномндичного забезпечення дисциплін.
З другого питання слухали Гамулу Л.М. про визначення напрямків роботи
педагогічного колективу щодо реалізації змісту методичної проблеми «Якісне
формування системи компетенцій студентів відповідно до сучасних вимог на
шляху до євроінтеграції». Методист коледжу зазначила, що методична робота у
коледжі будується як багатогранний і творчий процес, який складається з
комплексу систематичної та цілеспрямованої роботи колективу, групової та
індивідуальної
діяльності
викладачів,
спрямованої як на
активізацію
індивідуальних науково-педагогічних досліджень, так і на підвищення рівня
навчально-виховного процесу в цілому. Гамулою Л.М. також було зазначено що в
поточному навчальному році педагогічному колективу необхідно розпочати
наступний етап реалізації методичної проблеми коледжу, а саме:
- систематизація практичного досвіду роботи педагогів з реалізації методичної
проблеми (для цього етапу найкращою формою проведення систематизації досвіду
роботи є методичні семінари, які проводяться кожною цикловою комісією не
менше одного разу на семестр).
Ухвалили: включити питання про напрямки реалізації змісту методичної
проблеми «Якісне формування системи компетенцій студентів відповідно до
сучасних вимог на шляху до євроінтеграції» у плани роботи відділень та циклових
комісій на 2017/2018 н.р.
З третього питання слухали Гамулу Л.М., про результати роботи викладачів
у напрямку розробки проектів на замовлення НМЦ "Укоопосвіта" та робота над
рецензуванням.
Методистом було зазначено, що відповідно до плану-замовлення НМЦ
"Укоопосвіта" викладачами коледжу було розроблено 13 проектів навчальнометодичної літератури, більшість з яких було визнано кращими та надіслано на
доопрацювання з подальшим друком. Щодо роботи над рецензуванням, то
викладачами прорецензовано більше 100 проектів з усіх кооперативних освітніх
закладів. Цей процес безперервний. Вже за останній тиждень НМЦ "Укоопосвіта"
надіслано 6 нових проектів на рецензування.

Ухвалили: - викладачам продовжити роботу над розробкою проектів
навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ "Укоопосвіта", при розгляді
проектів на засіданні циклової комісії організувати внутрішнє рецензування для
усунення недоліків для підвищення якості надісланих до НМЦ робіт;
- продовжити роботу та забезпечити відповідну якість рецензування надісланої
навчально-методичної літератури для продовження обміну досвідом та
підвищення фахової майстерності педагогічних працівників Коледжу.

Голова науково-методичної ради

Секретар

С.А. Кошкаров

Л.М. Гамула

