ПРОТОКОЛ №2
Засідання педагогічної ради
ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»
від 30.10.2015р.
Порядок денний:
1.Про підготовку коледжу до осінньо - зимового періоду
Терещенко Г.Г. – заст. директора з АГР
2. Формування компетенцій студентської молоді у підготовці до обраної
професії, відповідно до сучасних вимог.
Потєха Н.Г.– практичний психолог коледжу
3. Профорієнтаційна робота в навчальному закладі.
Михайлюк В.С. – відповідальний секретар
1.СЛУХАЛИ:
Терещенка Г.Г., заст. директора з АГР, який у своєму виступі
зазначив, що коледж повністю готовий до осінньо-зимового періоду, опалення
вчасно почало подаватися до учбового корпусу та гуртожитку, продовжується
заміна вікон в учбовому корпусі.
На разі продовжуються заплановані роботи по капітальному і поточному
ремонту об’єктів та споруд, а також актової зали.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти до відома інформацію заступника директора з адміністративно
– господарчої роботи Терещенка Г.Г. про готовність коледжу до опалювального
періоду.
2. СЛУХАЛИ:
Потєху Н.Г., практичного психолога, яка звернула увагу на
індивідуальний підхід до студента, про використання та досягнення головних
завдань сучасної освіти (формування особистості, створення навчального
середовища забезпечення безперервності процесу інтелектуального розвитку й
вироблення відповідних умінь, оволодіння студентами академічними,
художніми, естетичними та практичними вміннями), про можливість
встановлення рівноправних партнерських стосунків між викладачем і
студентом, можливість практичної реалізації суб’єкт - суб’єктного процесу.
Акцентувала на психологічних аспектах адаптації першокурсників до навчання.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти до відома інформацію практичного психолога Потєхи Н.Г.:
- про формування компетенцій студентської молоді у
підготовці до обраної професії, відповідно до сучасних вимог;
- про психологічні аспекти адаптації першокурсників до
навчання;
- про особистісний орієнтований підхід до виховання.

3. СЛУХАЛИ:
Михайлюк В.С., відповідального секретаря приймальної комісії, яка
з метою профорієнтаційної роботи запропонувала забезпечити школи та
професійно-навчальні заклади інформаційним матеріалом, провести День
відкритих дверей, поновити стенди приймальної комісії та провести з
метою агітаційної роботи флеш-моби по місту.
УХВАЛИЛИ:
1.З метою активізації профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл і
професійно –навчальних закладів направити викладачів коледжу з
інформаційним матеріалом щодо вступу в 2016 році в коледж.
2. Проведення Дня відкритих дверей 2 квітня 2016 року.
3. Підготувати рекламну продукцію по спеціальностям, поновити
стенд приймальної комісії та банер.
4. Провести агітаційні флеш-моби в узгоджених з адміністрацією
міста місцях: площа ім.Макарова (Намив), Каштановий парк,
дитяче містечко «Казка».
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