
 

У ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ» 02 лютого відбулось позачергове засідання методичної ради. На 

засідання були запрошені директор коледжу М.В. Івасик, методист відділення Ю.М. Вербіцька та завідувач 

гуртожитку І.В. Михальський. 

Голова ради, заступник директора з навчально-виховної роботи Л.В. Олійник визначила порядок денний: 

1. Ознайомлення зі структурою стандарту фахової передвищої освіти. 

Обговорення та внесення пропозицій до стандартів фахової передвищої освіти кожної зі спеціальностей. 

2. Узгодження проєкту наказу Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на базі 

ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ» та зразка сертифікату. 

3. Розгляд та затвердження положень: 

 Положення про приймальну комісію у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»; 

 Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у ВСП «Новоушицький фаховий 

коледж ПДУ»; 

 Положення про методичне об’єднання кураторів у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»; 

 Положення про студентський гуртожиток ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»; 

    Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку ВСП «Новоушицький фаховий коледж 

ПДУ»; 

4. Різне. 

Зі структурою стандарту фахової передвищої освіти присутніх ознайомив голова циклової комісії 

спеціальних дисциплін та практичного навчання транспортно-енергетичного напряму підготовки Грохольський 

М.О., який входить до складу науково-методичної підкомісії сектору фахової передвищої освіти Науково-



методичної ради МОН України з розробки стандарту спеціальності 142  Енергетичне машинобування. Також  

Микола Олександрович представив на розгляд пропозицію до змісту стандарту.  

Проєкт наказу Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на базі ВСП 

«Новоушицький фаховий коледж ПДУ» представила методист коледжу О.В. Мосур. Після обговорення та 

внесених пропозицій документ направлено на доопрацювання.  

Положення, відповідно до порядку денного, подавали на розгляд почергово методист відділення Ю.М. 

Вербіцька, завідувач відділення О.К. Гавловський, заступник директора з навчально-виховної роботи Л.В. 

Олійник та завідувач гуртожитку І.В. Михальський. По завершенні  обговорення та дискусій з приводу змісту 

положень, було вирішено проєкти положень із внесеними змінами подати на розгляд до педагогічної ради 

коледжу. 

Останнє питання методичної ради передбачало розгляд шаблону інформаційної листівки для вступника.  

На завершення голова методичної ради та директор коледжу подякували присутнім за плідну працю. 

                
                


