
ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання  Методичної  ради 

Харківського  індустріально-педагогічного  технікуму 

від 12.10.2016 року 

 

Присутні:  Скрипник  В.В.,  Курбатов О.П., Ніколаєвська Г.Ю., Тремль  Л.Я,  Пономарьова  В.М,  

Мосолова С.М., Рибчинський Г.А., Галаніна О.М., Громова  Т.Г., Ткаченко М.С., 

Божко  Л.А.,  Дука Т.О., Ольховський  Г.О.,  Беленченко  Л.Ф.,  Чумак  Г.Л.,  Межова  

Т.Є., Корнєєнкова  М.М.,   Ровний  Є.В.,  Ольхова  О.В.,  Сорокіна В.П., Лобко-

Лобановська В.А., Черкашин  В.І., Богдан  І.М.,  Котенко  Н.М., Мануйлова А.В., 

Рогач Ю.М. 
 

Порядок денний: 

 

1. Обговорення  та  затвердження  планів  роботи  на  2016/2017 н.р.: 

 Методичної ради (доповідає Скрипник В.В.); 

 Науково-методичної роботи технікуму (доповідає Ніколаєвська Г.Ю.); 

 Виховної роботи (доповідає Скрипник В.В.)  

 Підвищення кваліфікації та графік атестації педагогічних працівників (доповідає 

Ніколаєвська Г.Ю.) 

 Графік проведення відкритих  занять (доповідає Мануйлова А.В.) 

2. Про  організацію технічної творчості студентів (доповідає Скрипник В.В., голови циклових 

комісій) 

3. Різне. 
 

По першому питанню засідання Методичної  ради  «Обговорення  та затвердження планів 

роботи на 2016/2017  н.р.»  
 

Слухали Скрипника В.В.- заступника  директора з навчально-методичної роботи, який 

ознайомив членів Методичної ради з планом роботи Методичної ради на 2016/2017  н.р 

Ухвалили: план роботи Методичної ради на 2016/2017 навчальний рік затвердити  
 

Слухали Ніколаєвську Г.Ю., завідуючу методичного кабінету технікуму, яка ознайомила 

присутніх з планом науково-методичної роботи на  2016/2017 навчальний  рік.  

Ухвалили: план Науково-методичної  роботи на 2016/2017 навчальний рік затвердити. 
 

Слухали заступника директора з навчально-методичної роботи Скрипника В.В., який 

доповів членам Методичної ради про основні заходи, що внесені до плану виховної роботи 

технікуму.  

Ухвалили: план виховної роботи технікуму затвердити за умови можливості коригування та 

внесення змін чи доповнень членами Методичної ради, до деяких пунктів плану.  
 

Слухали  Ніколаєвську Г.Ю., завідувача методичного кабінету технікуму, яка внесла 

пропозицію затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вона зосередила 

увагу голів циклових комісій, що в 2016/2017 навчальному році заплановано атестувати у 

черговому порядку 13 педпрацівників технікуму. Особливу увагу вона приділила необхідності 

суворого контролю за додержанням Положення про атестацію.  

Слухали Мануйлову А.В., яка ознайомила членів Методичної ради з графіком проведення 

відкритих занять  

Ухвалили: графік проведення відкритих занять затвердити. 



По другому питанню «Про організацію технічної творчості студентів» 
 

Слухали заступника директора з НВР Скрипника В.В., який зачитав Наказ про організацію 

науково технічної творчості студентів, згідно з яким, з метою подальшою активізації роботи та 

широкого  залучення студентів технікуму до науково-технічної творчості, прийнято рішення 

створити раду НТТС, до складу якої увійдуть адміністрація та голови ц.к. На базі 

автотранспортного технікуму цього навчального року буде проводитися обласна виставка 

технічної творчості студентів, в якій ми обов’язково повинні приймати участь. 

Слухали Чумак Г.Л., голову  ц.к. будівельних дисциплін, яка запропонувала для 

виготовлення наступні експонати: 

-  макет «Індивідуального житлового котеджу»; 

-  творча робота у вигляді альбому з відео презентацією; 

-  творчий звіт про проведення тижня ц.к. будівельних дисциплін. 

Слухали Ткаченко М.С., голову ц. к. дисциплін природничо-наукової підготовки, яка 

запропонувала: 

- інформаційні матеріали про науково-практичної конференції; 

- творча робота «Креслення фасаду будівель в Будкаде»; 

- творча робота-кейс «Використання хмарних технологій в менеджменті»; 

- інформаційні матеріали про проведення олімпіад та брейн-рингів з креслення. 

Слухали Межову Т.Є., голову  ц.к. економічних дисциплін, яка запропонувала:  

- скринька «Nail-art»; 

- фотоколаж «Чудові миті у ХІПТі»; 

- намисто «Сяйво зірки»; 

- вироби із бісеру; 

- вироби із дерева; 

- картина із тіста. 

 Слухали Корнєєнкову М.М., голову  ц.к. електротехнічних дисциплін, яка запропонувала: 

- презентація сучасного обладнання з освітлення; 

- стабілізатор напруги; 

- мультивібратор тиристор; 

-  модель включення трьохфазного двигуна в мережу 

Слухали Ольховського Г.О., голову  ц.к. дисциплін обслуговування та ремонту автомобілів 

та двигунів, який запропонував:  

- стенд системи запалювання ГАЗ-24; 

- стенд для перевірки свічок запалювання під тиском; 

- пристрій для перевірки «+», «-» для електропроводки автомобілей.  

Слухали Ровного Є.В., голову  ц.к. дисциплін механізації с/г виробництва, який 

запропонував:  

- компресор для накачування коліс; 

- стенд для перевірки форсунок; 

- станина під «болгарку» для обрізання кутів. 

Слухали заступника директора з НВР Скрипника В.В., який зауважив, що студенти мають 

виконувати творчі завдання  і поєднувати навчання з творчою діяльністю. Крім діючих моделей 

треба виконувати реальні курсові проекти. Реальні проекти студенти готують під керівництвом 

викладача. У нашому технікумі є багато творчих талановитих студентів. Необхідно в цьому році 

активізувати предметні гуртки при кабінетах. 

Ухвалили: скласти та затвердити план організації науково-технічної творчості студентів. 

 



По третьому питанню «Різне» 
 

Слухали заступника директора з НВР Скрипника В.В., який звернув увагу на Лист щодо 

застосування державної мови 

Ухвалили інформацію взяти до відома розробити заходи щодо популяризації української 

мови серед викладачів і студентів технікуму. 
 

Слухали завідувача методичного кабінету Ніколаєвську Г.Ю., яка ознайомила членів 

Методичної ради з темою XVI Обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій», оголосила час та тематику засідань обласних 

методичних об’єднань, надала стисле повідомлення про семінари та конференції, які 

проводитимуться найближчим часом. Також наголосила, що важливою умовою участі у 

конференції є публікації наукових статей (особливо, викладачами, які атестуються). 

Ухвалили: взяти до уваги інформацію Ніколаєвської Г.Ю.  

 

 

 

 

Голова Методичної ради В.В. Скрипник 

Секретар А.В. Мануйлова 

 


